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I. HOOFDSTUK.
De Eigenfchappen J^r Grasplanten /«

algemeen. Onderfcheiding derzehen van de

andere Kruiden. Befchryvjn£ van V Cam^^ en '

de deekn d-r Vrugtmauking. Algemcene en

hyzondere nuttigheden. Verdeeling en RaDg-

fchikking door yoornaame Kruidkundigen^

e G R A s p L A N T E N munten wei niet

in fierlykheid uit,gelyk de Bolplan- aTan^ian^

ten, hoewel haar Groen het Oog*'"*

ongemeen behaagt ; maar zy heb-

ben ongelyk grooternuttiighedeu. Zy zyn het,

die Onderhoud verfchaffen aan Menfchcn en

teeften ; ten minften in de befchaafde dee-

ien des Aardbodems. V'eele Volkeo in 'tNoor*

A den
ïï. Deel. XIII. StüK.



2 De Eigehschappen
VI. den en Ooften ; veele Natiën van Wilden in

AiDEEL.
^^^.^^ Amerika , leeven wel byna alleen

van Dierlyk Voedzel , van Vleefch en Spek

der Walvisfchen , van den Melk der Runde-

ren; van 't gene de Zee oplevert en wilde

Boschdieren ; maar de meeften zaaijen Koorn

,

en buitendien ftrekt het Gras tot Voedzel van

veele Dieren , die zy verflinden. De Land-

ftreeken , daar Gras ontbreekt ,
zyn veelal

woest en: onvragtbaar: want , door een by
zondere goedgunftigheid van den Schepper,

groeit anders het Gras van zelve overal , en

2elfs, op fommige plaatfen 3 Koorn of eetbaar

Graan in 't wilde.

Sterke Dceze- Planten hebben bovendien hoedanig-

J3S|S,g' heden, welken haar tot de gezegde einden

nog dienftiger maaken. Hoe veele anderen

worden door onzagte behandeling , kneuzen

en fcheuren , benadeeld
, jn rof fterven ge-

bragt: terwyl het Gras zig aan *t vertreeden

met de Voeten weinig kreunt , en niet alleen

't geduurig affcheeren door het Vee, en 't af-

maaijen verdraagt , maar zelfs daar door zyne
Wortels langs hoe meer uitbreidt, en zig dus

in de Grond vermenigvuldigt. Met verwon-

dering ziet men ook hetzelve na den allerfterfc-

flen Winter - Vorst, zo dra de Voorjaars warm-
te meteen milden Kegen den fchootdes Aard-

ryks opent , de verdorde Bladen verwisfelen

met een leugdig Groen, geevende de Grond-

vlakte der Velden een geheel ander aanzien,^



fefeR GftAS?tANTÈN. 3

Het Vee fchync in de Zomer , als door eene Vf.

byzondere onderrigting van den Schepper , de ^^^^^^

bloeijende Halmen te myden ; op dat die haar Hoofo»

Zaad volmaaken mogen , ter grootere verme-

nigvuldiging. Op plaatfen , daar de Zomer
kort is, komen Gras -Soorten voor, in wier

Aairen het Zaad , eer het 'er uitgevallen is ,

reeds kiemt; waar door het in ftaat gefteld

wordt, zo dra het op de Aarde valt, Wortd
te fchieten , en dus een fpoediger Groey er-

langt.

Ook blyktde Voorziem'gheid van den Schep- Verfchii*

per ten duidelykfte , in de zo menigvuldige Soortea

verfcheidenheden van Gras, als de oppervlak- naar da.
,

te des Aardryks bekleeden. Het Gras der ^laatsi

Bergen verfchilt van dat der Valeijen niet min-

der, dan dat der drooge van dat der Waterige,

Moerasfige Landen* Anders zou men zien »

dat, geiyï? mcrTigrtlJ&feöGTTite en andere Krui-

den, het zelfde Gewas j op eene onbekwaa-

me plaats gebragt j kwynde, verdorde of ver-

rotte en verging. Geheel andere Grasplan-

ten groeijen op vette Kleylanden , dan op Hei*

Jen en Zandgronden ; geheel anderen binnens*

fonds dan aan de Zeekust; geheel anderen op
onze Velden cn Beemden , dan in de Woes-
ten\ ën , zo van Europa als van de Indien. AI*

dcav is het niettemin van geen minder dienst,

ijl de verlluiving te beletten van de losfe Gron-

den; gelyk de Hc'm en Zandhaver op onze

Duinen Verfeheide Soortea van Grasplanten

A 2 fchy-



4 De Eigenschappen

VT. fchynen behulpzaam te zyn geweest tot de fa-

-Afdeel, mengroeijing der bovenkorst van het Veen.

Hoofd- Het Riet, Lifch , Biezen, en dergelyke Wa-
terplanten > dienen tot befcliutting van de

boorden der Rivieren , Meiren , Graften en

Slooten , die anders geduurig wegfpoelen zou-

den. De Boekweit verkiest hooge Landsdou-

wen , terwyl de Ryst in Moerasfen en in 't

Water geteeld wordt. Alen verhaalt , dat in

de Rivieren der middelfte deelen van Noord-
Amerika , door de Wilden , zeker Koorn of

Graan van Gras- of Rietplanten wordt inge-

zameld,

De Gras- Gras, en de Planten van dergely-

^'n"d?
^® groeijing , tot een byzondere Afdeeling

verfchei- gebragt heb , wordt door het voorbeeld van

gezon^" veele Autheuren gebillykt. Lobel begon,

nu meer dan twee Eeuwen geleeden, zyn

Kruidboek met de bcfchryving van allerley

Gras. Van Gaspar Bauhinus, die in

't voorst van de Zeventiende Eeuw ftierf

,

heeft men een geheel Boek over de Grasplan-

ten en het Koorn , waar by echter verfcheide

anderen , in gedaante overeenkomende , ge-

voegd zyn (*>. De vermaarde Rudbeck,
ccn Sweedfch Kruidkenner, die een groot

Werk

O C. Bauhini Tfie^Hnm EofavAcum. BafiJ. 165^, Fo^

iio: editum operi et ftudio FiJii ejusdem . J. Cast. Bau-

rtJ Ou RüDB. Campi Elfi. Tom. I, IhjU. J-^iï.

Folio.
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Werk over de Pianten , wnar in hy alle de Vl.

Afbeeldingen derzelven meende te brengen ,

ondernam, heeft het eerfte Deel , daar van,^^ooFD-

voor de Grasplanten gefchikt gehad (f). Dit

is uitgekomen , doch door een ongelukkigen

Brand te Upfal, in 't jaar 1702, zyn alle de

Exemplaaren daar van , op twee naa , zo men
verzekert, verloeren gegaan. Weinig laater

gaf de vermaarde Ray een afzonderlyk Stel-

Z€l van de Gras- en Biesachtigc Kruiden aan

*t 1'chc, en Schetchzer fchrcef een ge-

geheel Werk over de Grasplanten (|), dat op
byna dergelyken Leest gefchoeid is. Monti
enMicHELius, twee Italiaanfche Kruidkun-

digen, hebben in deeze Eeuw ook Stelzels van

Verdeeling dier Kruiden opgegeven en ande-

ren, gelyk SciiREBER en Rotthböle,
verwaardigden ze met eene byzondere be-

fchryving. Wylen de vermaarde Leidfe Hoog-
Iceraar vA"N"^RT5ten THatiTTte , in zyne op-

gave der Gewasfen van den Hollandfen Aka-

demie-Tuin , zelfs een byzondor Klasfe daar

van (§).

Andere Autheuren hebben , op het voorbeeld Door

der Ouden, gelyk van Dodonóus, enz. deS de



6 De Eigenschatpin
VI. Grasplanten onder de anderen gemengd. TonRc.

AïMEL.
j^gpQj^^ befchreef dezelven onder die Planten

,

welke Bloemen hebben zonder Bloemblaadi

jes (*). De groote H aller, die eerst dee-^

zen Autheur in dat opzigt gevolgd was (f)

,

heeft naderhand ook een byzondere Klasfe ge-

maakt van de Grasplanten (l). By de mees-

ten , die Afbeeldingen van uitheerafche Krui-

den en Gewasfen , of ook van alle die 'er be-

kend waren , leveren , zynze onder de overi-

gen geplaatst. RüM p H I u s befchry ft , in zyn

Ambonfch Kruidboek, alle de Wilde Kruiden

door malkander. Onze Linn^üs zelf, heeft-

ze in byzondere Klasfen verdeeld , naar dat de

manier van Vrugtmaaking zulks vereifchte.

Volgens Volgens de Natuurlyke Methode evenvirel,

t^uriyke maaken de Grasplanten eene byzondere Af-
Medjode deeling uit, gelyk onze Ridder zelf erkend

icheiden. heeft (§). De Lysc, door zyn Ed. opgej^even,

van alle de tot de Qramiiui behoorende Krui-

den, in vierendertig Geflagten verdeeld, be-

vestigt zulks v*;« Ook komen, ten dien op^

zigte, in aanmerking, de GrondJJagen der Gras-

hefchryving^ die onder de Voorzitting van L-N-

N.ïüs, in den jaare 1767, te üpfal zyn aan 'c

Jicht gekomen; in welken de verfchiilendheden

der

rO Ilorb^ 5r Si.ffmHces, Flore npctrilo feu Stammo.
Cliisf. XV. Rc: He^ 'j rc.

et) Eiiumer. Stirp. Hel- et. (ïott. 1742. Folio.

aj) Snrp. hiclin. IldvH. B,rn. 176É. Tom. H. p.

565. Chü.i: Xil. Grawineje.



DER Grasplanten. 7

der Grasplaoten van andere Kruiden oniftandig VI.

worden aangetoond (f ).

Aium^

Wy zullen dan dit onderfcheid befchouwen, 5^°^'^'*'

cn ten dien opzigte acht geeven op de byzon- \v0rtel5»

dere deelen van *t Gewas, beginnende met de

JVortels, die by dezelven, in 't algemeen, Ve-

zelig zyn, zig van den Stoel af meeren meer,

tot in de uiterfte fynheid, verdeelende. In de

meeften daalen zy tot eenige diepte in het Aard-

ryk; in forooMgenripfcyen zy zig^d^ onder

de Oppervlakte uit. Eenigen deezerTlanren

geeven zydelingfe Scheuten , die onder den

Grond ver voortloopen ; gelyk in het zoge-

naamde Honds- of Kweekgras t'over blykbaar

is , welks Wortelen altemaal als uit Leedjes

beflaan. Eenige weinige Grasplanten hebben

den Stoel of het onderfte van de Halm, dik,

Vleezig en dus eenigermaate Bolachtig, en de

jonge Scheuten zyn van dergelyke gedaante

;

't welk onder anderen in een Soort van Gerst

plaats heeft.

De Stengel of Eloemfteel , in de Grasplanten Halm.

Halm genaamd , is doorgaans glad , rond en

van binnen Pypachtig hol, met Geledingen;

de Knietjes ftyver en digt, en de onderfte Le-

den

r§) Zie het I. Stok van dit 11. Deel der Nat. Hi-

florie, bladz. igo.

(-J Philofoph. Bot. §. 77. 1». *8.

ftJ FLindam, Agrostographise , per Hekr. Gawv.
émoeft. Acud. Vol. VII. Holnu 1769 , p. 160,

A 4
II. DREt. XIII. Stuk.



t De Eigenschappen
VI- den langst zynde. In de meeften is dezelve

^l*^^" onflaande , in veelen als geknakt of hoekig

TüK.^°' geboogen en Icheef, in eenigen neerleggende

of langs den Grond kruipende. Veele Euro^

pifche hebben geheel enkelde , veele Indi-

fche hebben Takkige Halmen. Mooglykkorat

zulks van den grooteren trap van Warmte , die

de Scheuten der Takjes in de Oxels der Bla-

den doet uitfchieten in de heete Landen. Im=<

mers aldaar vindt men ook Hecfterige , ja

Boomachtige Gras^ of Rietplanten en 't Gewas
is doorgaans fteviger dan in ons Wereldsdeel,

alwaar hetzelve jaarlyks verdort en verdwynt^

Bladen. De meefte Grasplanten hebben eenvoudige,on-

verdeelde, langwerpige, fmaUe , Degenvormige
fpitfe Blade» , gemeenlyk ongedeeld. Een
Scheedje , dat het Knietje van de Halm om-
laag omvat , breidt zig in zodanig een Blad

uit , dat een fcherpen hoek maakt met de

Halm , en ruuw is aan den rand. De boven

-

fte zyde is doorgaans donkerer groen , dan d«

onderfte; uitgenomen in de genen die driekan-

tige rolronde of borftelige Bladen hebben. Ge-
meenlyk zyn de Grasbladen buigzaam en Dap ;

doch by eenigen ftyf , zelfs met ft^kelige pun-

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

in eenige weinigen ruuw van OppervIaktQ.

Stoppeltjes, aan 't begin der Bladen, hebben zy
liiet , en Doorens , Blikjes of Klieren, komen
;n gccnc, dancnkclde Indifche Soorten voo^

Het



derGrasplanten. %

Het bovenfte end vas de Halm is de Bloem- vr.

fteel, die de y^^/V* draagt. Deeze moet men
aanmerken als een Samengeftelde Bloem, de- Hoorn«

wy 1 zy uit veele Blommetjes , die boven elkander ^^^j^

aan eene middelrib of Graat f gehecht zyn ,
* Spna

beflaat. In dit opzigt gelykt dezelve naar de ^ ^^^"^

'iros van Hyadnthen en dergeiyke Bloem-

planten. Somtyds groeijen twee of meer Aai-

ren op ééne Halm. De enkelde Aair is van

figuur Klootrond, Eyrond en Cylindrifch of
ook Kegelroiid: zy zit aan ééne of aan twee

zyden , of omringt den Bloemflecl. Somtyds

is zy geheel als in eene Bladt'cheede gedookea

of daar mede omwonden. Naar deeze hoeda-

nigheid krygt de Plant haare benaamingen.

Sommige Grasplanten hebben , in de plaats^
SI'S»-

van Aair, eene Piu'm-\\ dat is, de BIocmen/«

zitten niet digt aan malkander , maar los en

Takswyze verfpreid, op byzondere Steeltjes.

Het voornaaTffl^ en besre Gras onzer Weid-

landen geeft daar van vooibeelJen ; weshalve

men hetzelve ook Pluimgras noemt. In 'tal-

gemeen onderfcheidt zig de Pluim daardoor,

dac de Bloemen ieder een Steeltje hebben.

Somtyds hangt de Fluim over ééne zyde: in

cenigen is zy zeer yl, in anderen digter. Men
vindt Soorten , dgar de Steeltjes neerhangen

cn flomphoefcig afgaan van den Steel. By wy-
len beftaat de Pluim uit verfcheide byzondere

iUirtjes , en by fommigen is zy ook in eene
Bladfcheede als verholen.

A 5 Eeni-
II. DEït. XIIL Stuk.



lo De Eigenschappen
VI. Eenige Autheuren hebben zig , met Tourne-

iiïOTiL.
pQj^Y ^ verbeeld, dat het Gras geene Bloera-

HüoTD- blaadjes had, en hielden al het gene, buiten

Bloem- Stamper en Meeldraadjes, zig in deszelfs

kelk, Bloemen openbaart , voor Kelk. Die deelen,

welke dezelven bevatten , worden hedendaags

«GiumcE Kaffes* geheten , en de twee buiteiofte derzel-

iCahjx ven acht men de Kelk-\ te zyn. Gemeenlyk

zyn dit twee Lancetvormige holle Klepjes , zo

geplaatst dat één derzelven van onderen aan

het Bloemlteèïije is gehecht. Anders zitten

zy vry , en vervatten wederzyds de Kafjes , die

voor Bloemblaadjes gehouden worden, welke

ieder met zulk een Klepje befchut zyn. Kenige

Soorten vindt men , daar de Kafjes Schubs-

wyze geplaatst zyn en meer in getal, gelyfc

'er het Geflagt van Pamkkoorn drie heeft, die

voor Kelk verfhrekken. Daar zyn ook die maar

één zodanig Kafje hebben, dat tot Omwind-

zel dient van de Bloera of van verfcheide

Bloempjes ; zynde fomtyds Kamswyze veel-

deelig, als in het Hondsfiaart-Gx^s, Ook zyn

deeze Kafjes niet altoos Lancetvormig fpits ,

maar fomtyds ftorap en Eyrond of Hartvor-

mig.

Bloem- Het gene wy thans Bloemblaadjes heeten ,

blaadjes, het cigcntlyke Blommetje-^ uitmaakende,in ver-
^Corolia

gejyf^-ing met andere Bloemen, zyn de binnen-

fte Kafjes , in de Kelkblaadjes voorgemeld ,

beflooten, of daarmede omringd. In 't uiter-

lyke aanzien verfchiilen die Kafjes naauwlyks.
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Doorgaans zyn 'er twee , waar van het eene
^ Vl.

ook in 1 et andere fchiet. Het buitenfte is hol-

achtig, met een verheven Rug en groene 0^5^°°^

anders gekleurde Adertjes, hebbende een wit-

ten Vliezigen rand, of geheel Vliezig zynde»

Het binnenfte, minder hol, altoos Vliezig,

met ingeboogen randjes , heeft wederzyds

een aanmerkelyke ruigte, haairij.'beid of fran-

je, Voor het bloeijen is dit laatfte gehce! in-

gewikkeld in het andere, en tusfchen beiden

Meeldraadjes geplaatst, terwyl het bin-

nenüe het Frugtbeginzel omvat, Somtyds ech-

ter , gelyk in het Vosfenflaart - Gras , beftaat

het eigcntlyke Blommetje uit één Kafje. An-

ders is , in de enkelde Aairen , gemeenlyk het

grootfte vervat in het buitenfte of kleinile

Kelkblaadje. In de famengeftelde Aairtjes

heeft dikwils een andere fchikking plaats.

De Gras- en Koornplanten zyn doorgaans Baardjes,

voorzien met * Dit zyn Borftciach. '•Mi'*

tige puntjes of pyitjes, welke in verfcheide

Soorten aan de Bloemkafjes gehecht voorko-

men. Zy zitten of aan derzelver Voet of in \
midden , als wanneer menze Rugbaardjes noemt,

of naar den tip toe, of ook wel aan den tip

Yelve, alsdan Endbaardjes geheten. Haar ge-

ftalEe verfchilt zo wel als de plaatzing. Zy

ftaan of regt overend , of fcheef : men vindtzc

geknikt , dat is knokkelig geboogen , of als

een Touwetje fpiraal gedraaid , of ruig met

me-
IL DsKL. XIII. Srjs.
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VT. menigvuldige Haairtjes , gelyk 'm het zog?-
AinEEL. naamde Veder- Gras.

HooïD- Dat door den Grooten Linn-<eus eerst met

*lionig-
opmerking waargenomen deel , 't welk ik

bakie. Homgbakje '^ getyteld heb, is ook kenbaar in

rium' de meeae Grasplanten. ïwee kleine , zeer

dunne. Vliezige Klepjes, zitten onmiddelyk

tegen het Vrugtbeginzel aan. De geftalte is

enraerkelyk verfchillende en fomtyds vindt

men maar één zodanig Klepje of Honigblaad-

je, terwyl anders de twee, te famen gevoegd,

het Bakje maaken. Weinige Grasplanten heb-

ben drie zulke Blaadjes en in eenigen is 'cr ge-

heel geen , zelfs met het Mikroskoop, waqr

te neemen.

Meel- Ver de meeften hebben drie Meeldraadjes f,

Ystó^- eenige weinigen zes , en een enkelde één of

«« twee. Deeze zyn het zigtbaarlle en fraaifte

van de geheelc Bloem , op hunne lange Draad-

lAnUma uitlteekende met groote M^elkmpjes ^s,

die meestal op het punt van hunne aanhech-

ting zeer beweeglyk zyn en oogfchyrlyk

draaijen als een Wervel. Men vindt deeze

Knopjes gemeenlyk Liniaal en aan de endea

Vorkachtig , doch fomtyds ook Ovaal of Ey-

rond, en door de uitwerping van het bevrug-

tend Meel zeer veranderlyk. Het zyn , als

gewoonlyk, Zakjes, aan beide enden gefplee-

ten , in 't midden overlangs gefleufd. Het

$ ToUm Stuifmeel^ verfchilt in gedaante weinig van dat

der andere Bloemen.
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Het Vrugtbeginzel bepaalt den Stamper *, VI.

die doorgaans met twee Stykn gekroond is ,

welke Haairachtig dun , krom , van elkander 3^^^°"^°"

afgeboogen zyn , en aan 't end zeer ruige stamper.

Stempels f hebben. Weinige Grasplanten heb- " P^suh

ben maar éénen Styl , fomtyds fpiraal gedraaid ''^
^^.^^

zynde. Hy is in fommigen met kleine Vezel-

tjes , van onderen tot bovren , doch in anderen

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

letjes van het Stuifmeel zich aaob«cliten , ea'

op de voorheen verklaarde manier hunne wer-

king doen ( * }. Want ieder Vezeltje is een

Pypje , dat met het Buisje van den Styl ge-

raeenfchap heeft, en welks Mondje aan 't end

gaapt, ten tyde der Bevrugting, De Bolle-

tjes van het Stuifmeel dan , door de Vogtig-

heid dier deelen , waar op zy gevallen zyn ,

open barftende, ftorten dc fyne ftofFe uit,

welke door den Styl gebragtjsrotdt tot het

Vrugtbeginzel , en hetzelve bezwangert.

Het Zaad is by de Grasplanten in geen Vrugt- Zaad.

kasje beflooten, maar naakt; zo dat zy geen
byzonder Pericarpium hebben. Evenwel vindt

men het in veelen met de gedroogde Bloem-
of Kelkblaadjes , die men dan, als de Graan*
tjes afgefcheiden zyn , Kaf noemt , overtoo-

gen. De Rogge heeft hetzelve geheel bloot.

Het valt gemeenlyk Eyrond , Peervormig of

lang-

(•) Zie het 11. Dkels I. Sxvk ;van deeze Nui, Mi^

II. Deel. XIII. Stok,
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VI. langwerpig rond , en is aan de eene zydè
A/DEEL.

^Qorgaans uirgegroefdi Het heeft de opper-
HooFD- vlakte glad, haairig, geribd of rimpeligó Sou-

* ' tyds komen de Zaaden of Graantjes digt op

elkander leggende , fomtyds van elkander af-

gefcheiden voor.

Klew. De gewoone Kleur der Grasplanten , wat

het Loof aangaat , is groen ; maar dit Groen

verfchilt in oneindige trappen , van het don-

kerfte, tot het helderfte bleek en blaauwach-

tige» Men behoeft , ten dien opzigte, flejts

op het ondprfcheid van de Kleur van 't Gras

onzer vette Weiden en van de Helm onzer

Duinen cf van het Riet der Waterkanten ,

acht te g«even* Dikwils valt dit Groen ook
m het geelachtige, inzonderheid by het eerft

uitkomende Gras en verouderende , of ver-

dorrende tot Hooy, tvordc het geheel geel

De Halmen of Sten2:els zyn natinirlvk bleeker

of witachtig, vooral daar zy in de Bïadfchee-

den zitten. In de Bloem- en Kelkblaadjes

heeft een aanmerkelyke verandering en men*
geling van Kleuren , waar onder zig dikwils

paarfch of bruinrood en wit met groen bevindt,

plaats; zo dat fomraige Grasplanten hier door

een fierlyk aanzien bekomen, dikwils m^t ee-

nen Zilverglans. De gefteldheid van den Grond
en van het Weder maakt hier ia een groot

verfchil , in ^ene zelfde Soort.

Veifdnl De Grasplanten dienen wel ia 't algemeen
tot Voed-

jQj. Voedzei der Herkaauwende Dieren , gely-
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Jferwys de Graanen en het Zaad voor Men- V!;

fchen en Vogelen ; maar zy zyn niet allen

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

fommigen Waterig , laf en zoetachtig , in an-

deren zoutig en bitten De eene Soort van

Gras is geheel mals en zagt , als in de Mond
fmeltende; de andere hard en wreed, naauw-

lyks verteerbaar. Dit maakt dat Ibmmig Vee
de ééne Soort , ander wederom anderen ver-

kiest tot zyn Onderhoud. Door zeer moeien

iyke Waarneemingen is van den Heer L i n-

NMVs, met behulp van eenigen zyner Disci-

pelen, een Lyst opgemaakt van de Kruiden,

welke in Sweeden door Runders, Bok-

ken , Schaapen , Paarden en Zwynen , ie*

der op zig zelve , gegeten of niet gegeten

worden: waar onder de Grasplanten begree-

pen zyn (*). De Heer Gleditsch heeft

daar omtrent ilO£ nadere Proefneemingen in

't werk gefield (f), 't Is bekend dat de Schaa-

pen veele Soorten van Kruiden affcheeren , die

voor het Rundvee te hard , fcherp of onfmaa*

kelyk zyn. Het Gras van fommige Landen,

weet men , dat door de Koeijen zonder hinder

gegeten wordt , is haar fchadelyk en maaktze
bottig of ongans. De Bokken en Geiten vree-

ten Kruiden , die doodelyk zyn voor het W ol-

C) Vid. Pan Suecus per N. L. Hesselgren:

Jcad. LiNN. Vol. II. Art. 25. p. 225.

F0rmschU AbMlung»,. Tom. I. p. 259,

a. Daai. XIII. StwC
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Vï. vee. De Paarden fcheeren gaarn het Riet af 5

^^i!^"" dat 'de Osfen wegens de hardheid zelden aan-

Hooi-D-i roeren. De Varkens , hoe gulzig ook, zya

kies omtrent het Gras.

Gebruik Behalve het algemeene gebruik der Graaneil

neeskun- Brood en Spyze voor de Menfchen ,
ja

^e. 2elfs tot Drank door de bereiding van Bier,

Azyn en gedeftilleerde Wateren of Koorn-

Brandewyn ; heeft de Geneeskunde ook veel

dienst daar van, in Juleppen en andere verkoe*

lende Vogten. De Wortels van het Kweek-

gras, dat men ook Hondsgras noemt, die ins'

gelyks tot Voedzel dienen kunnen voor Men-

fchen en Beefteü , zyn in de Apotheeken be-

kend , zo wel als het Kemelshooy en andere

Soorten van welriekend Gras, in fommige Lan*

den*

Dienstin Den Landman leveren de Grasplanten een

%om^^'^ Rykdom uit , gronrpr dan alle Schatten van

Peru. De Veeweidery beftaat geheel doormid*

del van Gras , en fchoon men , in fommige Ge*

westen , uit gebrek daar van, de Beeften ook

wel met Boombladen voedert , of op al-

lerley ruigte laat weiden , verfchilt nogthans

derzelver tiering daar door grootelyks , zo ten

opzigt van het Zuivel, als van Vleefch en Ver.

Geen Kruiden of Wortels kunnen , in dat

opzigt , het gebrek vervullen van 't goede

,

voedzaame Gras, onzer vette VVeidlanden. DuS
Ziet men ook , dat de zwaarte der Runderen,

CU de veelheid of deugd van de Melk die zy

geé-
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geeven , de hoedanigheid der Landen even- ^vi.^

aart. Huefchielyk worden de migere Osfen, j.

op Heylanden of fchraale Biesgronden ge-
sTOÏ^f^"

fokt , in de Hollandfche Weiden vet ? Het

Hooy overtreft alle Voeder in beftendigheid

cn duurzaamheid van Voedzel , en geeft eea

byzondere kragt aan de Paarden. De Schaa-

pen krygen geene regt fyne Wol , dan wan-

neerze op Graslanden loopen , voor haar be-

kwaam. Het Voeder, dat tot derzelver Mes-

ting dient , bedaat wel doorgaans in Boonen,

doch de Varkens worden vet gemaakt door

Meel, dat afkomftig is van Grasplanten of

Koorn. Dit laatfte maakt het voornaame On-

derwerp van den Landbouw uit
, gelyk wy na-

derhand zien zullen. Ik fpreek nu ook niet

van de planting van het Suiker - Riet in de In-

dien ; noch van andere Soorten van Riet ,

die tot bind- en vlegtwerk , het niaaken vaa
Korven en Manden , van Winterdekzels der

Gewasfen en wat dies meer is , zo hier als in

andere Landen , gebezigd worden; noch van

liet Spaanfch Riet, dat men tot Mattenen in

de VVeevery, als ook tot Hengelen gebruikt:

om dat dit alles in 't vervolg in aanmerking

komen zal.

Onder den naam van Gras en Grasachtige .Verdee*

Fianten werden zy oudtyds altemaal begree-^'"^*

pen. Dit kon volftaan, zelfs ten tyde van C.

Bauhtnos, wanneer nog naauwlyks twee-

honderd Soorten ondcrlcheiden waren, Laa-
B te-

IT. DiSL. XIII. Stcr
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VT. tere Kruidkundigen zelfs, gelyk Tourne-
AïDEEL.

^^^^^ hebben alleenlyk de Graan -Planten,

3Tüx!'^°'
"^^^ dezelven gelceken , in Geflagten

verdeeld, en van het Gras één byzonder Ge»

flagt gemaakt, meer dan tweehonderd Soor-

ten bevattende. Ra jus was de eerfte, door

wien de Grasplanten in Ge-aairde^n Gepluim-

de enz., onderfcheiden werden (*). Derge-

lyke manier werdt van Scheuchzer ge-

bruikt, die het getal der Soorten tot vierhon-

derd bragt(t). M onti verdeelde ze in Gras^

bladige en eigentlyke Grasplanten (|).

Manier De vermaarde H aller heeftze thans,

MjiLBR. i^^^^ 8^^^' Kafjes , in vier Afdeelin-

gen onderfcheiden, waar van de eerfte drie

Kafjes heeft, de tweede zes, de derde één en

de vierde twee Kafjes. Tot deeze laatfte,

zegt hy , behooren meest alle Grasplanten

,

en bekent dat in veelen derzclvcn, gelyker-

wys in de Graanen , twee waare Bloemblaadjes

binnen dien tweebladigen Kelk vervat zyn. In

deeze Afdeeling is zyn eerfte Lid van zodani-

gen die geen Kelk , dat is geen Omwindzel

;

zyn tweede Lid, van zodanigen, die den Kelk

eenkaffig ; zyn derde van de genen , die den

, Kelk tweeifafBg hebben. In 't vierde Lid

plaatst

(*) Raji Meth. G.cm. Lond. 15^03. Otl.

<+) SCHEVCHZ. Agrostogriiphia feu Uiftoum Granuaum.

Tig. 171 g. Quarto.

(I) Frodr. Stirp. Bonon. i-ri^. Quarto,
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jjlaats hy de genen , wier Bloem en Kelk , bei-
^^^^^^

den, uic twee Kafjes beftaan, gelyk de Tarw, l.

Rog , Haver, Riet en de meefte Soorten van

ons gepluimde Beemdgras. In 't vyfde Lid ko-

men de genen , die Borftelig gebaard zyn ,

gelyk de Gerst, en dergelyken. Dan volgen ,

die met een driekaffigen en gevinden Kelk

,

waar toe. het Kam-Aairtg Gras behoort (*}.

De geleerde MicaMtJLUs , die ia 't jaar

1729 een Werk over nieuwe Genagten van van ivi!-

Planten tc Florence aan 'c licht gaf , bragt <^"s"^'5»

daar in een nieuwe vcrdeeling der Grasplantea

ter baan. De geheele Bloera noemt hy, op

de manier van ScheüchzeR, Locufla^ dat

is Sprinkhaan , als naar zodanige Infekten ge-

lykende; dat zekerlyk in fommigen, gelyk de

Roggeen Gerst, meer of min plaats heeft. De
Bloemen der Grasplanten ftek hy in 't algemeen
tweehladlg te zyn , en verdeeltze dan in de vol-

gende Rangen.

Met famengefteUe Sprinkhaantjes m. eene Za
draagende Bloem.

I. Triticum. 6, Grsmen.

a. Zea. 7. Festuca.

3. Agtostarlum. 8. Bromos.

4. Pfeudo-Triiicanu 9. Arundo.

5. Loh'um. 10. Avena,

Heh. inchoat. Tom. II. Bern. 1768. p. 163,&C

31. Deil. XIII. STtJK.
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II. R A N G.

. Met enkelde Sprinkhaantjes en eene Zaaddraa*

gende Bloem.

1. Hordeum. 5. Oryza.

2. Phcenix. 6. Polydaftylon.

3. Phalaris. ^ 7. Ischaemum.

4. Spartium. s. Panicum.

9. Milium.

IIL Rang.
Met enkelde Sprinkhaantjes , waar van , cp de

zelfde Plant, eenigen Jlegts Bloem- ^ anderen

ook Zaaddraagende,

I. JEgilops. 2. Sorghum.

IV. R A N G.

Met enkelde Sprinkhaantjes , waar van, op a

zelfde Plant, eenigen Bloem- anderen Zaad-
draagende.

I, ^gilopoides.

Met famengejielde Sprinkhaantjes, waar van, e

de zelfde Plant, eenigen Bloem- anderen Zaad-
'

draagende.
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Zeer fraaije Afbeeldingen zyn door deezen VI.

Aiitheur van de Grasplanten , als ook van de-
^^^"-^^

Biesachtige , welke hy nogthans daar van on- s^^^°'
derfcheidt, gegeven.

In het voorgemelde Vertoog , genaamd Gro;i(i'

Jlagen der Grasbefchryving ^ dat onder de goed-

keuring van den Ridder is aan 't licht ge-

bragt , komt eene Rangfchtkking der Grasplan-

ten naar de Kelken ( * ) voor , volgens welke

zy in Geaainh , Gepluimde en Biesachtige ver-

deeld worden. Diit de Bloempjes o.igefleeld

of gcfreeld zyn , maakt hier een volftrekte on-

derfcheiding van de twee eerften , en die van

den laatften Rang hebben één of vj'fbladige

Kelken , in Katjes vergaard , zonder Bloem-

blaadjes. Ik zal hier de Geflagten ,
volgens die

Rangfchikking , voorftellen en voegen daar ne-

vens, tot opheldering yan onze Grasbefchry-

ving, de Afbeeldingen van de Vrugtmaakende

deelcn op de neveii.sgHHuac naai LXXXW.

I. Geaairde Grasplanten.

A. Met een tweezydige Aair , de Graat getand

hebbende.

1. Secale.Dc ^^//^^, tweekleppig, twee

of driebioeraig : de Lancetvonnig,

kleiner dan de Bloemklepjes b^by waarvan

het

(*) Methodas Graminum Calyclna. Anum, Aead, VoL.

31, DBBt. XIII. STii,
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VÏ. het binnenfle plat, het buitenfte hol en
Ltotïl.

-^^^^ gebaard is : tenvyl de Gratit met haare

ïooTo- Tandjes door c wordt aangeweezen : zie

^ Fig. I.

2. ^ G I L O p s. De Kelk tweekleppig , driebloe-

inig, met Klepjes die de Graat omvangen en

veelc Baardjes. Zie Bg. 2 : alwaar A een

enkele Bloem is van de Jair, ma,b,
lang gebaarde Kdklbliubben , die de Graat

c omvatten ; waar binnen drie Blommetjes d.

3. Tritic UM. De Ke/ka, a tweekleppig ,

drie- of veelbloemig , met de Klepjes van

, de Blommetjes gelyk , doch meer gezwollen.

Het middelfte derzelven is geheel , van de

anderen zyn de Baardjes zigtbaar b^b.

Zit Fig. 3.

4. LoLiuM. Een Omwhidzel a , dat eenbladig

is , veele Blommetjes b bevattende , waar

van één , hy c , freoppnd , syue Klepjes ver-

toont. Zie Fig,^.

^. HoRDEUM. Een Omwmdzel dat zesbladig

is , waar in drie Blommetjes b^b^b, ieder

gevat in twee Kelk -Blaadjes ^7 , ^ ; zittende

aan de getande Graat c. Zie Fig, 5.

6. Elymus. Een Omwifidzel c , dat zesbladig

is, met drie Aairtjes b^b^b^ daar in bc-

greepen, zódanig, dat twee Blaadjes a, a

tot ieder Aairtje bchoorcn. Deeze maaken

met eikander de Aair, Fig. 6, uit.

B.



DER Grasplanten. *3

B. Met een Sptlrondachtige Aair en verfchet- VI.

7. Cenchrus. Een Omw'mdzeï A , dat drie-
^

bloemig is ,
gefnipperd en gedoomd , by B

geopend zig vertoonende , waar in drie

Bloempjes a^a^a^ hebbende ieder eenby-

zonderen tweebloemigen Kelk^ h. Het eene

Blommetje c is Mannelyk , het andere d
Vrouwelyk: zie Fig. 7»

8. Co IX. Een Kelk die tweekleppig is : jde on-

derfte aan de Graat Vrouwelyk als A , met

Beenachtig harde Klepjesa en gebaarde Stem-

pels b^b: de bovenilen Mannelyk met Ey-

rondc platte Klepjes c. Men ziet eenen Kelk

afzonderlyk by B , met de twee Blommetjes

d,d, daar in, Fig. 8.

9. Zea. Een Kelk die tweekleppig is ; de on-

derften van de Plant Vrouwelyk , eenbloe-

mig, nict tondachtig hólle A7^/>;>f c; de

bovcnfien I^Jannelyk , tweeblocmig ^, met

langwerpige Klepjes , in de Vrouwelyke

Aair B vervat , terwyl de Mannelyke metA
is aangeweezen: zie Fig. 9. De Vrouwely-

ke Bloemen hebben zeer lange Stylen^,

en zyn omwonden met eene Bladfcheede,

10. PiiLEUM. Een Kelk die tweekleppig is ,

Liniaal , geknot ,
egaal , aan de tip twee-

puntig zig vertoonende , als i& , en een Blom-

metje , dat kleiner is en tweekleppig r,

in zyne ruige Klepjes a bevattende:

derley Bloemen.

zie Fig. 10.

B4 [i.Bo-
IT. DFf t. XTII. St.k.
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VI. II. Bob ART IA. Een Cylindrifche Aair, als

^^f^' in Fig. II, uit veele Kelkfchubben famen-
jooiD- gefteld , waar van de onderflen eenkleppig

zonder Blommetjes ; het bovenfte twee-

kleppig a^a ,eenbloemig. Het Vrugthegin-

zei onder het Bloempje,^, isdoor c aange-

weezen.

C. Met dc Aair over éém zyde,

12. Tripsacum. De onderfte Kelken 'm dii

Aair eenbloemig , Vrouwelyk , met twee (^ï

vierdeelige Klepjesa,a^ Fig. 1 2 , aan den bo-

dera gaapende of met gaatjes , en het Blom-

inetje , by d driekleppig. De bovenden b b

tweebloemig , ManneJyk , tweekleppig als c,

13. I s c M u M. Een tweekleppige tweebloe-

mige^^/i^Ajdoor 'tMikroskoop getekend,

zittende 5 als by ^jop een gegaffelde Graat

c 5 c , c , zo wel hl Jc Oxels als op den top

van het Steeltje ; waar tusfchen gefTeelde

Veclwyvige Blommetjes voorkomen,

door Vergrooting afgebeeld by B: zie Fig. 1 3.

14. Nardus. Eenzaame tweekleppige

ntetfes c, zonder Ke//c , zittende aan dc

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

zonderiyk vergroot en geopend by B , toont

,

behalve de Meelknopjcs en Stempel , de

ongelyke Kelkblaadjes , a een grooter het

kleinere b omvattende.

D. m
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D. Met een tweebkemige Scheedige Aair. vi,

15. Lyceum. Geen Kelk dan de gemeene Hoorn.

Scheede A, Fig. 15, welke twee twee-s"^-

kleppige Bloempjes bevat , op een zelfde ge-

meen Vrugtbeginzel B , dat twee hollighe-

den heeft en met ruigte is bezet , als by a.

Van de Blommetjes zyn de buitenfte Ksaffes

door h^b^ de binnenften door c , aange-

weezen, by de Stempels d en de zyde»

lings uitrcliietendc Meelktiopjes e ^ waar

van flegts drie in 't ééne Blommetje zig ver-

II. Gepluimde Grasplanten.

A. Zonder Kelk,

16. Z I z A N I A. Tweekleppige ongebaarde

Bhcmpj^ , Mannelyke a en Vrouwelyke

afgezonderd op dc zelfde Plant : zie 16.

17. Saccharum. Tweekleppige Bloempjes, met

een lange regt - vezelige Wolligheid : als iq

Flg. 17. zig vertoont.

B. Met éènhhemlge Kelken.

1 8 . P A N I c uM . Een driekicppige Kelk b^bt,

het derde Rugklepje /7, kleiner; \\QXBloeir^

tje c, tweekleppig: zie Fig, 18.

19. C O R N u c o p I De Kelk A , een Trech-

terachtig veclbloemig Omn'i;i{hel , bevat de

B 5 Bloem
11. Deel. XIII. Stok.
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R!.icm ^ , uit Blommetjes B bcftaande, die

ecnkleppig zynd, in ccn tweekleppige Kelk

c,c, vervat: z\t Fig. 19.

ao. Alopecurus. De tweekleppige Kelky

<j,ö, bevat, als in Fig. 20, het eiikcl-

de Blommeije dat éénkleppig, rond

getipt, is, en aan den voet ecu Baardje c

heeft, zonder Omwindzel.

ai. Aristida. De Kelk ah tweekleppig

,

het B'otmnetje b éé^klwig, met drie en-

d cl i Tl r : c B aardjes c , c , c ; ruig aan den voet

;

De Kelk bcdaat uit twoc Li-

i .k i
-,^ -

!
icppig , het buitenflc Klepje b

twee Baardjes c atin 't cnd-^n een derde d
ruggelings hebbende : zie Fig. iz.

53. Stipa.Dc Kelk tweckle]>pig 20 wel als 't Blom-

niLiy jwclk^ binrenfi,^ KJcpjcy ccn gedraaid

end -Baardje c heeft, dat aan den Voet ge-

wricht is , en omgedraaid : ^ic Fip^. 23, alu^aar

zig ook , gelyk in de meelTc anderen , de drie

Meeldraadjes en twee gepluimde Stempels

by^vertoonen.

24. A N T H o X A N T H u M. Dc Kclk aa is

Tweekleppig, zo wel als 't Blommetje , dat

een Baardje aan de Rug van ieder Klepje

heeft, het céne ^ geknakt zyndc, en twee

Meeldraadjes c : zie Fig, 24..

35. Andropogon. Dit Gefla^ heeft een

Uermapliroditifche Bloem a , waar van cc

Kelk
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Kelk tweekleppig en ongefteeld is , van on- vi,

deren met Wolligheid en een gedraaid Afdesï.

Baardje c uit den Voet van 'tgvootüe B/oêm- Hoon».

k/c/>jc uitgeeft: als ook Manuelyke Bloemen

'

waar van de Kelk tweekleppig is en ge-

fteeld b^b^ het Blommetje ongebaard : zie

Fig. 25-

ft6. Oryiza. De Kelka, a is tweekleppig :-€ti

zeer klein : het Blommetje tweekleppig groo-

ter dan de Kelk , met het grootfte Klepje b

\^^voekig en een ixgt Baardje c aan 'eend.

Zes Meeldraadjes e komen in dit Geüagt

voor , die in het Honigbakje d , by ver-

grooting getekend , zyn vervat , 't welk zy-

delings de ruige Stempels ƒ, ƒ uitgeeft : zie

Ftg.

i7. P H A L A R I s. De tweekleppige Kelk a^Oy

met gekielde Klepjes , van gelyke grootte ,

'beY:iZ 'h^ Blommetje als'in -i^^. 27, met

drie Meeldraadjes.

^3. Dactylis. Dit Geflagt heeft het eene

Klepje van den Kelk langer, famen-

gedrukt en gekield. Het Blommetj'e h is ook

t^veckleppig ; de Pluim cgeaaird, eenzy-

dig: zitFlg. 28.

cp. CiNNA.- De ^^/X' is tweekleppig i;,met

fpitfe Klepjes , die een weinig korter dan

het Bhrmietje -zyn , 't welk ook tweeklep-

pig is , onder de tip gebaard b^ met één

Meeldraadje c: Fig. 29.

30. Agrostis. De Kelk a , twee

Ipit-

ÏI. Deil. XIII. S^uïi-
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VI. fpitfe Klepjes , korter dan het Blommetje h ,

AiDEïL.
,^ ^.^jj^ tweekleppig is en gefpitst: zie Fig. 30*

HooiD- 31. MiLiuM. De Kelk is ook tweekleppig,

met buikige Klepjes grooter dan het

Bloempje 't welk tweekleppig is en Ey^

rond , met Penfeelachtige Stempels : zie

Fig' 31.

32. Paspalum. De Kelk heeft twee rond-

achtige Klepjes , , van figuur als het Blom-

metje , dat ook tweekleppig is , met het ééne

Klepje rondachtig hol b , het andere flui-

tend^ verhevenrond c. De Pluim is een*

zydig geaaird : zie Fig, 32,

53. O L Y R A. De Kelk is hier ook tweekleppig

;

de endehngfe^, met grootc holle Klep-

jes , bevat een zeer klein Vrouwclyk Blom-

wetje b ;de onderftec,die veel kleiner is en

geilecld, een Mannelyk Blommetje di

zie Fig. 33.

34. Pharus. De ongedeelde Frouwelyke Kelk

b , heeft de Klepjes Eyrond langwerpig. E^i

gelleeide Mannelyke a , komt uit den voet

van den A'roiiwelyken voort , met fpitfe

Klepjes kleiner dznha Blommetje , 't welk.

tweekleppig is en gefpitst , hebbende zes

Meeldraadjes c: zie Fig. 34^

C. Met twee- ofdriebloemige Kelhiu

35. Melica. De Kelk a,a^ is nveeklcpplg

Eyrond. Twee Blommetjes b, barnet een on-

volmaakt c , daar tusfchen in : Fig. 35.

56. Al-
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36. Ai RA. De^^/^'^;,/7 tweekleppig, gefpitst,

met twee of drie Blommetjes b , h. Fig. 36.

37. Apluda. De Ke/k a tweekleppig, ge- 5^^°"^"

knot , bevattende een ongefteeld Vrouwe-

lyk Blommetje b , en twee Manneiyken c ,

op een gemeen Voetje, dat hier in heteene

Kelkblaadje is verborgen : zie Fig. 37.

38. HoLcus. De Kelk tweekleppig Eyrond,

bevat een ongefteeld tweeflagtig Blommet-

je a en een oftwee Manneiyken ^ , ^ , die ge-

lleeld zyn,in of buiten den Kelk geplaatst:

zie Fig, 38.

D. Met veelbloemtge Kelken.

39. U N I O L A. Een gefchubde veclkleppige Kelk^

van gekielde Kafjes a^a^ Fig. 39. De Anirt-

jes zyn Eyrond in dit Geflagt.

40. Briza, Een tweekleppige Kelk a,a met

Harrvnrmtgc^ KJgpjes » _ waar in verfcheide

Blommetjes b^ b vervat zyn. Het buiten-

fte Bloemklepje c is Haitvormig , het bin-

nenfte kleiner langwerpig. De ^airtjes

zyn Hartvormig : zie Fig. 40.

4.1. PoA. Een tweekleppige Eyronde

bevat verfcheide Blommetjes als A , waar

van één by B vertoond wordt metzyneon-

gelyke Klepjes. De Jairtjes zyn langwer-

pig Eyrond: zie Ftg. 41.

4^. Festüca. Een tweekleppige gefpitfte

Kelk a^a^ bevat verfcheide Blommetjes b ,

^,^,met fpitfe Klepjes: zie i^/^. 42. De
/i/iirtjes zyn dunner , gefpitst.

43. Bro-
fl, DcEi. XIII. Stok.
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VI. 43. Bromu^. Een tweekleppige Kelk a
UDREL.

\it\?Lt verfcheide Blommetjes , waar van de
looTD- Klepjes , onder de tip gebaard zynde

, h^l^h^

zig alleen hier vertoonen. De Aaittjes zyn
langwerpig als in Fig, 43.

44» Avena. Een tweekleppige ^^//l- ^ , a be*

vat Blommetjes b^b^ ^,met Klepjes die aan

de Rag een gedraaid Baardje, hebben , in 't

miJdcü geknakt , als c, £,<:; zie 44.

Dit Gcflagt heeft verfpreide Aairtjes,

45. Arundo. Een tweekleppige iTe/^ ö be-
vat Blommetjes ^ó.\q grootendeels met Wol-
ligheid bedekt zyn , en ongebaard b^b^b:
zie Fig. 45.

46. Cynosurus. Een gemeen veelbloemig

Omwmdzel a , de byzondere Kelken twee-

kleppig veelbloemig ^, de Blommetjes c be-

vattende: als m Fig. 46. Het heeft de Aai-

IH. BiESxVcHTiGE Grasplanten.

47- Cyperus Eenideppige Kelken maaken
een tweezydig Katje a. Geen Bloempje ten

2y men 'er den Kelk voor neeme : waar in

zig de deelenderVrugtmaakingjby ver-

toonen : zie Ftg. 47. Een naakt Zaad.

48. Carex. Eenkleppige Kelken maaken een

gefchiibd Katje a: waarin de Mannelyke en

Vrouwelyke Blommetjes c. byzonder. De
la^tften hebben een tweetaodig Honigbakje

dat



dat het TLaad of Vrugtbeginzel omkleedt

:

zie Fig. 48.

49. SciRPus. Eenkleppige^ffa maakeneerig

gefchubd Katje a. Het Blommetje b be-

ftaat uit den Stamper en Meeldraadjes in

het Kelkblaadje c vervat. Het Zaad is

byna naakt , met zeerJvleine Haairtjes dizio.

Fig. 49.

50. E R 1 O p H O R u M. Eenkleppige Kel-

ken manken een gefchubd Katje a. Het

Zaad IS Wollig, met lange Vezeltjes
, gc*

lyk uit ,Iiet vergroote Blommetje ^ blykt;

zie Fig. 50.

51. ScHOENUS. Vyf of zeskleppige Kelken

maaken een gefchubd Katje, Het Zaad is

rondachtig: zie Fig, 51.

Hoe behaaglyk deeze Rangfchikkingookmag

z^Ti, zy hccftr^^otelyks haaaie awaarigheden.

De Sooitcn van hctPanik-Koorn , by voorbeeld,

zyn door den Ridder in Geaairde en Gepluimde

onderfcheiden ; tcnv>1 men hier dat gantfche

Geflagt tot de Gepluimde , die zelfs van het

Panicum haaren naam hebben , betrokken vindt.

Ook zyn fommige Soorten van dit Geflagt twee-

bloemig. In dat van Arundo komen voor met

één- , twee- , drie- en veelbloemige Kelken.

Dergelyke on - eenpaarigheden hebben ook in an-

dere Geflagten plaats.

Het fchyntwel zeer bevallig, de voornaamfte

Koomplanten ,
gelyk de Rogge , Tarw en Gerst,

Toor
\l. Deel. XIII. SlWS,



Een- en Tweemannige

VI. voor aan geplaatst te zien , en om die reden
Afdeel.

^^^^ jj, ^^^^^ decze Manier gevolgd hebben ;

STUK.°^
maar tiisfchen dezelven voegen zig andere

Planten in , die in 't geheel niet tot het Koom
betrekkelyk zyn ; gelyk dan ook nog andere

Graanen , de Haver by voorbeeld , hier en

daar verfpreid biceven onder de Grasplanten.

Dezelven altemaal by elkander voegende , zou-

den wy het Sfelzel der Sexcn , dat ik tot nog^

toe in deeze Plantbefchryving gevolgd heb , uit

het Oog verliezen en tot de verwarring der Ou-

den wederkeeren. Ilc zal derhalve de fchikking

volgen, zo als Lixn/eus dezelven in zyn

Samenftel geplaatst heeft , en onderfcheidenze

volgens de Teeldeelen , als voorheen is aange-

weezen (*).

TT. II O O F n S T U K.

Befchryvlng der Een- en Tweemannige
Grasplanten , van ieder van welken nog maar

één Geflagt is gevonden.

Het eerfte Geflagt dan , hier v^oorkomende

,

voert den naam van

C I n N A. Stekelgras.

ï. Maar ééne Soort heeft L i nn^ u s van deeze

ruZT^' opgegeven, met den bynaam van Rietachtig^i').

Rietach- 2te 't XI. Stuk , bladz. 423 - 425.

^S- (i) Cirtna. Stjji. Nat. XII. Gen. 15. feg. XIII. r- 5ï-

FoKSit. F!, ^gypt. Arob
i>. 3. Zie Fig. jp op onze

Pla.at LXXXVIII.
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Zy behoort tot de Tweewyvigen onder de VI.

Planten , die maar één Meeldraadje hebben iu ^n.^'

ieder Bloem. Het Zaad daar van was uit Ka-^^ooïo

iiada medegebragt door Kalm, en het Gewas
wordt dus befchreeven.

Een Gras dat de grootte heeft van Haver

,

met veele gladde Halmen. De Bladen taame-

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

eene langwerpige, dunne, platachtige Pluim

,

over eene zyde. De Kelk is een tweekleppig

eenbloemig Kafje , met een niuwe Kiel , het

grootfl:e Klepje eene Baardachtige punt hebben-

de. De Bloem is ook een uveekleppig KaQe ,

het buitenfte Klepje binnen het kleinfte van den

Kelk begreepen ; een weinig langer dan de Kelk;

beneden de Punt gefpitst. Het Meelknopje is

paarlch ; de Stylcn zyn ruig.

Op den Berg Barah , in Arabie , vondt de Ffeer

fchien wel op meer plaatfen des Aardr^^ks zal

aantreffen.

Anthoxanthum. Geelbloem.

Dit Geflagt behoort tot de Tweewyvigen on-

der de Tweemannigen , alzo het twee Meel-
draadjjes en twee Stylen heeft. Zo wel de Kelk

als de Bloem zyn tweekleppige Kafjes (*). On-
ze Ridder heeft 'er de volgende Soorten van.

CO
(•J Zie de Afbeelding vau Ifct Bloempje, iu F/g. 24,

op onze Pluat LXXXVII.
c

il. DfiBL. XIII. Stuk,
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VT. (i) Gcelbloem met eene Eyrond lang'A'erpigt
Afd^eel.

Aair^ de BltSempjes eenigermaate gefleeld ^

Hoofd- ïanger dan de Baardjes.

AHh'-xar. Dit Gras , dat men Reuk - Gras , of Wekkkend

*ratun/'''
^''"^ noemeii, groeit, door geheel Europa,

Weirie- en in de Noordelyke deelen van Afia, op hoog-

ten , Heuvels , Bergen , op vlakke Landen en

zelfs fomtyds in Moerasfige Gronden. In onze

Provinciën, inzonderheid in Holland, komt het

veel in de Weidlanden en aan de kanten der

Bosfchen en Wegen , voor. Naar de heetiïuiigr

hcid van de Groeiplaats verfchilt het grootelyks ;

jn dorre magere Gronden fchiet het naauvvlyks

een Vinger, en in vette vogtige Weiden een

Voet of anderhalf hoog. De Heer Kalm ver-

haalt, dat hy het in Svveeden aan een Berg, in

een gcdunrig afllroomende Beek , in 't Water
grocijcnde gezien ^^^A^h(- , liaiii;cnc!e by grooté

Bosfchen aan de Rotfen, met Bladen bykanseen

Elle lang.

Het heeft Vezelige Wortels , die overblyven
,

geevende , behalve de Halmen en Bladen , fomt>'ds

ook kruipende Scheuten uit. De Halmen zyn

langer dan de Bladen, glad, geftreept, geel^

ach.

fO j^rfhoxemtfitttf Spica ovato - oblonga , Flosculis

fubiK-dimculatis AriftS lonsioribns. Sij/I. Nat. XII. Gen.

42. reg.Xm. ]>. Anthox. Flosr. diandris. H. Clif,

25. R. Lt'sd. 58. GoPT, Belg. 9. Gramen PrRtenfe

Spical flavescente. C. B. Pim. 3- Theatr. 43. c. fig.
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achtig gi*oeii , met drie of vier dikke bruine VI.

Knietjes , en met korte , taamelyk breedc , fpit-
-^^^J^^

fe Blaadjes bezet. De Stoelbladen , die uit den ^^^'J'fd*

Wortel fciiieten, zyn langer, doch ook taame- ^^^^^^^
lyk breed, groen, fomt>^ds glad, fomtyds aan

cenc of beide zyden bezet met witte Haairtjes

:

de Bladfcheeden lang , rond ,
gellreept. Aan

den top der opftaande Halmen is de Aair, die

eene langwerpige figuur heeft , in 't midden

doorgaans dikker, zynde van óéu tot drie Dui-

men lang. Op vogtigc Gronden Ichiet dc Aair

meer in de langte en is yler , op drooge meer

famengetrokken en byna ovaal of Eyrond. Zy

beftaat uit verfcheide Bondeltjes van Bloenipjes,

ieder Bondeltje uit twee langere en kortere , die

gefteeld zyn, famengefteld. Gedagte Bloem-

pjes hebben eene Kegelachtige figuur. De
Kelk i6_iaafte»»g«aeld-uit tvvee Schubbetjes vaa

ongelyke langte, beWfteilöe de'tWee Bloem*-

blaadjes , die zo lang als het kl«inite en buiten-

fte Kelkblaadje zyn . Zy hebben korte fyne Baard-

jes en bevatten de twee Blaadjes van het Honig-

bakje , waar in het Vrugtbeginzel , dat twe*

Draadachtige Stempels heeft. De twee Meel-

draadjes munten in langte uit , en hebben ieder aan

ScHEüCHZ. ^gr. 88. Gramen anthoxanthum Splcatum.

J. B. Hift, IT. p. 466. TouRNF. /«/?. 518. Gramen A!o-

pccurum Vtrnum Pratcnfe , Spica flavescente. Mor.

lUjJ. III. p. X93.S. ü. T. 7. f. 25. ScHRSBsa Qrafer. T»

V. r. 49.

C ü
il. DEEt. XIII. Stühu
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VI. 't end een Wemlachtig ISTcclknopje, aan beide
Afdbel.

Vorkachtig gefpleeten. Het Zaad is

^HoofD- ovaal, glad, bruinachtig van Kleur.

''neukgras
Reiikgras begint , vroeger dan anderen

*
in 't Voorjaar te bloeijen , en ftaat gemeenlyk

eenige Wecken in Bloem : want alle Planten

bloeijen niet te gelyk , en op eene zelfde Plant

fchiet de eene Aair na de andere uit. Dc Aair

is, wanneer zy eerst uit de Scheede van 't bo-

venfte Steelblad te voorichyn komt , zeer fmal

en te famen getrokken zonder eenige fchyn van

Zaad. Vervolgens wordt zy breeder, als Avan-

neer de Kelken van malkander wyken ,
geevende

haare Draadige Stempels uit , als ook de Meel**

<lraadjes , met derzelver Knopjes. Deeze zyn

in 't eerst Roozerood van Kleur ; doch na de

bevrugting verflappende en verflenfende wor^

den zy geelachtig , en mnakf^n ck gcheele Aair

^ecl , wuar van dit Gcllagt den naam h^cft.

JVIiddelerwyl is ook de Kleur der Kelken van

groen in geel veranderd , door de rypwording

van het Zaad , dat fomtyds de grootte van Tar-

wcgraan bekomt. Ook heelt men in de Zomer

dikwils nog een tweeden Bloeityd van dit Gras.

Meest onderfcheidt zig hetzelve , van alle an-

dere Soorten, door zynen aangenaamen Reuk,

die in alle veranderingen van dit Gras, welken

(•J GramenMontnnum odoratum Spicattwn. Scheuchz.

C/flw». p. g^. Gramen ereaum , Pomum et Melilotum

rcdolens , Paniculi Cupresfinsi. Bocc. Mus. p. 67. T. 75-
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'ervoorkomen, beftendig plaatst heeft. Scheuch- vt.

2ER heeft , als een byzondere Soort , hier van Afdeel.

verfchillende, een Gras geboekftaafd, waar aan ^Hoofd-

B O c c O NE den Geur van Appelen en Meliloten ^^^^^j..

toegefchreeven hadt(*). De Wortels hebben

een te fterken
,

geilen Reuk , naar dien van

Aloskeljaat trekkende , doch die van het Loof

is zagter en zeer aangenaam ; het kragtigfte ,

wanneer het op drooge Gronden groeit. Na
den Bloeityd vermindert deeze Reuk in het

Gras , dat niettemin , wel gedroogd z^mde , den-

zclven eenige Jaaren behoudt , zynde tevens

zoetachtig en aangenaam van Smaak.

De aangenaame Reuk van dit Gras kan aan- Nuttig-

leiding gegeven hebben tot het deflillceren van

Grasivater^ dat in de Apotheeken bekend is ge-

weest , doch meest gedestilleerd wcrdt van de

Wortels van 't Kweek- of Hondsgras.' Het Wa-
ter van dir-Rcwkgras-Jkan ten minfte dienen

tot vcrfterking der Reukwateren (f). Of 'er

anders eenige byzondere krp.gt in plaats hch-

be, 't zy door uitwendig, 't zy door inwen-

dig gebruik , kan ik niet verzekeren. Maar

dit gaat vast , dat het zeer goed zy onder 't

Hooy , maakende hetzelve voor de Beeften

aangenaam van Smaak en mooglyk,door zyne

Kruiderigheid, gezond, Immers dit is zeker
^

aat het van de Runders en Schaapen zeer be-

mind

(t) Aq«a ftiilatkia ad recipiendos Odores utilis eft.

lï. Deel. XIII. StüK.
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Vï. mind wordt ; doch of de Geur y die in goed
AiDEiL.

gg^^.Qnnen Hooy plaats heeft , niet ook van

^^^^^^ welriekende Kruiden afkomftig zy ,

Renhgras. ZOU men mogen twyfeleu. Ondertusfchen wordt

de deugd van het Hooy , 't welk omftreeks

Leipzig in Saxen valt, daarvan afgeleid, dat

aldaar een menigte van dit Reukgras groeit (*),

Offchoon men hier te Lande meer werks

maakt van dc Klaveren, of ook, volgens den

nieuwen Landbouw, van de Rupsklaveren en

't Gezegend Hooy (t); zou de vermeerde-

ring van dit Reukgras, niettemin , voordee*

lig kunnen zyn. Dit kan gemakkelyk gefchie-

den door inzameling van het Zaad,'tzy het--

?elve opzoekende in het Hooy- Zaad, of de

üairen , wanneer zy geelachtig beginnen te

worden, in een Poos of Peperhuis uitklop^

pende. Tv'anneer men dus eenig Zaad daar

van vergaderd heeft . k.in men ccn gedeelte

Gronds diiar mede bezaaijcn , en dan genoeg-
zaam Zaads bekomen, tot beftrooijing van
een geheel Land. Best zou dit mooglyk kun-

nen gefchieden na de inoogfting van het

Hooy, Men moet fleeds daar op acht gee-.

ven , dat dit Gras vroeger dan de anderen

en ook wel tweemaal 's Jaars bloeit.

(2; Geelblocm met een rolronde Aair ^ en on-

'yl:ithox,mthnm Spica Lineari, FIosc. fesfilibus. /V^r.

Giaiiien Alopücurioidcs. Burm. Zeijl. 105. Gia-*
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gejieelde Bloempjes , die korter dan de Baard-
^
VT^^

Fooin.

Die Soort van ïndifch Gras , by Madrasf stok.

groeijende, welke door PLüKEf.ET is af-

gebeeld, onder den naam van kortbladig , ge^

h-uld Knokkel - Gras , met eene Fluweelachtige

paarfche Aair , verfchilt zeer veel van het Cey

lonfche Fosfeiiflaartigc , door d-n zelfden Au-

theur in Plaat gebragt en onder dien naam

geboekftaafd , door wylen den beroemdea

Hoogleeraar J. B u r ai an

n

u s '4.) Dit laat-

ile wordt, door L inn^eus , aldus befchrec-

ven (§).

„ De Halm is een Voet hoog , gewricht

,

opftygende ; met korte breede Bladen en

3, een zeer fmalle yle Aair , van ongefteelde

3, verftrooide Bloempjes. De Kalk is een

j, tweekleppig^ Kafje , gefpitst; ieder Klepje

., in een langen Baard uitlosopende. Dit Gras

j, komt het GcHagt van Geclblocm naby

,

j, hoewel in gedaante zeer verfchillende; doch

de Meeldraadjes kon ik niet tellen."

Dit verfchil moet daar in beftaan, dat de

Aai-.

roen Alopecurioide-ï. Burm. ZajK 105. Gramen genicula-

*„m brevifolium crispum , Spici Purpuro - Sericei , Ma-

tloraspattmum. Pluk. 177. T. 119. f. i. Burm. FU
hid. 13.

(4.) Gnimen, forte, Alopécuroides Indicum , majiis vel

minus &c. P. UK. Phïft.T. 92. f. 4, 5'

C§) Flor. ZeijL utfupra.

C4
11. Deel. XIII. Stuk»
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VI. Aairen hier zeer gebaard, en in het Europï-
Attoil. f^fjg Reukgras volftrekc ongebaard zyn :

HoojD- want de Geflalte kqmt anders taamelyk over-

een ; 't zy men het Ccylonfche of Kormandel-

fchc van Plukenet befchouwe, en die Ge-

flalte alleen fchynt my aanleiding gegeven te

hebben , om hetzelve hier te plaatzen. De
Meeldraadjes , immers , niet telbaar zynde ,

kon het met geene zekerheid tot; de Tweeman-

nigen betrokken worden. Die zelfde duifter-

heid komt my in een Exemplaar van zulke Oost-

indifche Grasplant , myner Verzameling ,

m. (3) Geelbloem, dat Pluim- Am-ige Bhemen

fk!!mPa'

Ge- Van waar Rüdbeck de Afbeelding van
pluimd.

^jj. bekomen hebbe , om dezelve in 't

Eerflc Deel van zyn gedagte Werk, dat een

Verzameling was van alle uitgegevene Afbeel-

dingen der Grasplanten , te plaatzen , is my
duifter. Het groeit zegt Linn^us in de

Zuidelyke deelen van Europa , gclyk in de

Gods -Tuin te Montpcllier: maar volgens Gou-
AN groeit het daar niet zegt R e i c h a r d ; het

Keukgras wel , dat men 'er overal op de Vel-

den aantreft. By Tubingen iyidt de Heer Gme-
LIN

(3j| ^nthoxa'.uhum Flor. panicniatis. ^m. Acad. J. 14?.

Gramen Sparteum Pauicuia flavescente. Rudb. Elijs. I.f.

14, Gmbl. Tab. p, 10.



Grasplanten. 4ï

LiN dit Gepluimde waargenomen (*^). Zou vi.

het ook maar eene Verfcheidenheid van het Atde-eu

Jleukgras .kunnen zyn ? Immers het gelykt , HoorV

volgens den Ridder, naar hetzelve, hebbende
^"^'^

ongebaarde Bloemen en vierbloemige Kelken.

IIL H O O F D S T U K.

Befchryv'tng rD R i E A N n i G EG R A s P L a N-

T E N , hocdanJgcJi de mccflen zyjj , tot n-clken

ook verfcheide Soorten rm Biezen , Riet en al-

lerley Graanen of Koorn behooren.

"pjie Grasplanten , welken drie Meeldraad-

jes en Knopjes hebben in ieder Bloem,

zyn zo menigvuldig, dat men alle de ei-

gentlyke Geflagten van Gras , byna , met
Riet, Biezen, en alle de Veifcheidenheden ,

nagenoeg , van het Koorn, tot dezelven kan

betrekken. Ik zal dezelven, wederom, vol-

gens de fchikking van onzen Ridder voor-

ftellen.

X Y R I s. Degenkruid.

Den Griekfchen naam van het Stinkend

Lifch , te vooren befchreeven ,
past Lin-

js-^us toe op een Geflagt, tot de Driemanni-

O Reich. Sijlï, Flmt, Franrf, 1779.

II. Deel. XIU. Stuk.
^
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VT. ge Eenwyvigen behoorende , welks overige

Atoeel.
Kennjerten ^ driebladige egaale ge-

st^R^""
^^'^^^'^^ Bloem, waar binnen het Vrugtbe-

ginzel: de Bloemen in tweekleppige Kafjes

tot een Hoofdje vergaard.

^L. De eenigfte Soort Ci)is een Indifch Plant-

ih(fn-a.^ gewas, gelyk de bynaam aanduidt. iMen vindt
ïndifcb. het, naameiyk , zo wel in Brafil en in Virgi-

nie , als op Malabar en Ce^ Ion. De Groei-

plaats is in vogtige Velden en Moerasfen

;

alwaar het de geftalte der gedagte Lifch taa-

melyk nabootst. Wylen de Hoogleeraar Bür-

M A N N u s heeft het genoemd Indifch Gras met
langwerpige Hoofdjes en Goad!:Ieuri-re gc-

fchubde Bloemen. Het heeft, naameiyk, de
gedaante van Gras , doch draagt eenbladige

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

de naar die der Biezen. Deswegen wordt het

van MqRI s ON BraJi/iaanfcA Btesgras gety-

teld. Piso fpreekt 'er dus van.

In vogtige Velden groeit een fraay foort

„ van Gras , bloeijende meest in de Regen-

„ Maanden. Uit Haairige Worteltjes komen

3, vee-

co Xyris. Sijfl, Nat. XII. Gen. 64. Feg. XIIT. p. 81.

Xyns FoUis Gladiatis.^ Grom. Fhg. „. FL Zei^t. 35.

T. 416. f. 4. Cnuaui lunco.m \^x'^LZ^\J^CX^i
Hifi. III. p. 22g. S. 8. T. 9. f. c8. JuiMcai. Pis. Bras.

338- KotsjUetti-puüi. Hart. jVal. IX. p. 139. T. 7. Gra-



G R A S P L A N T E Ni 45

I, veele Biesachtige Stengeltjes , meer dan vr.i

een Voet lang, die onder bekleed zyn met

„ Grasachtige Bladen. Ieder Stengel heefteen Hoom-

5, ovaal gefchufad glanzig Hoofdje, van geel-^'^
'

achtige en bleek bonte Kleur. Hier op zit

.; van boven een Blommetje, uit drie of vier

3, geele Blaadjes beftaande. De Inlanders

„ noemen het Jupkai, de Portugeczen Er-

3, va d^Empige , om dat het de Schurft genee-

„ zen zou. Een verkoelend Sap, dat uit dit

„ Kruid door kneuzing komt, verligt zeker-

„ lyk, wanneer men de Huid daar mede vvryft,

de Jeukt ongemeen."

Schoenos. Biesgras.

Hier wordt de Griekfche naam der Biezen

voor een Geflagt gebruikt, waar :n vcrfcheide

dergelyke Plaatejtisegreepen zyn. DezelvcQ

onderfcheiden zig door eenk?eppige als tot een

Knopje famengehoopte Kafjes , zonder Bloem-

blaadjes (*), bevattende het Vrugtbeginzel

dat een rondachtig Zaadje uitlevert (f),

Zy

men Indicum , Capitulis oblongis , Florlbus Aureis fqua-

(•) Zie de Afbeel.iins van ecu Blommiti9 in Fig. 51,

op onze Plaat LXXXVI I.

(t) Dit is volgens de Kenmerken . door Linnmus rea Is

in 't jaar 1767 (^Sijfl. Nat. Ed. XII.) opgegeven en n.i-

dorhiind {lii Ed. l eg. XIII.J bevestigd ; de.i ds Heeï

Poe-

U. D«EL. Stvk,
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yj. Zy zyn in twee Rangen Verdeeld, deeene
AïDEEi" met ronde de andere met driekantige Hal-

HooFD- raen, als volgf.

I. Met ronde Halmen»

L (l) Bicsgras met de Halm ron^^ Bladen

MarhZs. ^^"^ ruggelings gedoomd.

De bynaam deezer Soort za! mooglyk van

eenig gebruik tegen de Vygwracten , die Ma-

rhc<& oï Sycomata genoemd worden, afleidelyk

zyn. Lob EL fchynt dezelve bedoeld te heb-

ben met zyne Wilde Galtgaan zonder Reuk^ en

betrektze derhalve tot de Cyperusfen; maar

ToüRNEFoRT mcrkttc aan , dat zy, geen

driekantigen Stengel hebbende, niet daar toe

behoorde. Hy onderfcheidde 3 naamelyk, daar

doofj

Doftor PlanER kwaalyk gedaan heeft, met in zyne

Vertaaling van de VI. Uitgaave der Gemra Plantarum

van 1764, in 't jaar 1775, nog zes Bloemblaadjes onder

de Kenmerken van de Sclwenus (volgens den RidderJ op
te geeven , in alle Soorten vau welke Haller ook geen

zesbladige Bloem , maar een zesbladigen Kelk vondt

(Helv. inchoat.) Wat Bloem of Kelk zy , weet men,
ftaat dikwijs in gefchU. Hy acht de benaaming van

Schnenus niet eigen, en ftelt die vtm Mariscus daar

voor in plaats , welke nog otieigener is , als in 't

geheel niet in de Kruidkunde bekend en door den Rid-
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door , /de Geflagten van Cypems en Scirpus , VT.

ten voornaamfte. Dus roemt hy deeze, ^i^^^
ierhoogfie Moeras - Biesy met de Bladen en Kiel ^^^"^
Zaagtandig (* V A i L L A N T niettemin zegt , ^'^sus^ras

dat het een Soort van Cypents zy ( f). Boc-
coNE noemt het Allerhoogst Cyperachtig Gras

en merkt aan , dat het een Uietachtigen Sten-

gel heeft, ïomtyds eens Mans langte hoog,

groeijende in de Moerasfen by den Tooren
Vada te Livorno , als ook aan Kaap Pasfero ,

op Sicilië, overvloedig (i). Zyne ATbeelding

van hetzelve is gering en fchiet veel te kort

by die van MoRisoN (§), door wien hetzel-

ve van de Groote Waterbiezen onderfcheiden

wordt , zo 't ichynt. Het verfchilt zekerlyk

van die van TABERNiEMONT, welke korte

Bladen heeft (*;, daar dezelven in deeze lang

zyn : derhalven heeft 'er ook Tournefort
'een byzonderc Soort van gemaakt.

De

teatis. Syy?. Nat. XII. Gen. 65. Ffg. XIII. p. 81. Fl.

Suec. II. p. 13. //. Gothl. 170. Pfeudo - Cyperus palu-

ftns, Fol. & Carini ferratis. Schbuchz. Gram. 375. Cy-

perus longlis inodorus Germanicus. C. B. Pin. 14. Ma-

nscus Panicuia Ramofi. Helu. inchmt. 11. p. 179. Cyp.

long. inodorus fylv. Lob. Ic. 67.

O Scirpus Paluftris altisfimus, FoUis & Carina ferr^-

tis. /«//. R. Ilerb. p. 528. enu. Paris. 532.

(i) Botamcon Panfienfe. p. 179.

G) Bocc. Sicut. p. 7a. T. .^9. f. 2.

• G) nifl. IIT. p. 237. S. 8. T. II. f.

O Juncus Paluftris major. Tab.Z . 249. Kntidb. 589. £>

II. Deio. XIU, Stük,
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AfdIel.
Groeiplaats is , zo tvel in de Noorde*

Ui. lyke als in de Zuidelyke deeien van Europa,

sSjT"^ op vogcige plaatfen; gelyk men het ook om.
£,-3ssras. ftreeks Parys en in ons Land aan de kanten

van verfcheide Rivieren en Staande Wateren,
aantreft. In de Sweedfche Provinciën Oeland
en Gothland, zyn 'er geheele Moerasfen me-
de gevuld en men gebruikt het om de Huizen
te dekken, in plaats van Stroo, en veel duur-

zaamer. Dryvende Eilandjes maakt het al-

daar in de Meiren, en de weeke Grond der
Moerasfen is , wegens deszelfs door een ge-
groeide Wortels , gangbaar. De Gothlanders
noemen het de Sweeden Tak-Agh. Het
wordt in 't Voorjaar gretig van het Rundvee
gegeten ; doch het Hooy daar van willen zy
niet nuttigen dan in de hoogfte nood , ten
zy het voor af geklopt en uirsedoifcht zy

;

om dat dc fcherpe Stekeltjes der Bladen den
Bek zouden kwetzen (*). Ik vind niet dat heC
Rundvee daar van flerve; gelyk de vermaarde
H ALLER uit die plaats van L i nn^us op.
maakt ; deeze Soort , welke ook overvloedig

in Switzerland voorkamt, aldus befchryven-
de (f).

5, De Halmen of Stengels zyn van twee tot

5, zes Voeten hoog: de Bladen zynbyna drie-

3, kantig door eene flerk uitpuilende Rib, wel-

„ ke,

C) LrnM. Gotthl. Peife. p. 170, 190.

iij lUu. ,„.w. lom. II. iSo.
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55 ke, zo wel als derzelver kanten fcherp is VT.

sj gedoomd , zo dat zy de Vingers kunnen ^^i^^

s, kwetzen. Uit den boezem der Bladen ko- Hoorn.

„ men eenige Pluimen voort, waar onder ^ij^^^^

3, lange dorre biuine Stoppeltjes, met eene

5j lange Draadachtige punt. Dergelyke, doch

j, kortere Stoppeltjes zyn onder de Bladftee-

len, die,gelyk in de Biezen, ongelyk, lang,

j, Takkigzyn; de Stoppeltjes onder de Tak-

„ ken eveneens. De laatfte Tak draagt een

5, bondcicje van Sprinkliaanrn , uit den Eyron-

j, den gefsvcsr , Houtig , by na Kaneelkleurig.

„ Het Zaad, rypwordende, is enkeld, ineen

„ driekantig huisje vervat."

(2) Biesgras met de Helm rond en Tahhïg , jj;

aan V endKnopjes hebbende , en een driehla- f^^l^^
dig^ zeer kort^ft^^f^ gaapend Omwindsel, Gedoomd,

Zeker Cedoornd Biesachtig Gras wordt hier

bedoeld, dat in de Zuiddyke deelen van Eu-

ropa zyne Groeiplaats heeft , in Puinachtige

Gronden en op oud vervallen Muurwerk, zo

Camerariüs aantekent , die 'er een zeer

goede Afbeelding van geeft. CasparBaü-
HiNüs heeft het PTit ItaUaanJch Gras ^ met

gedoomde Hoofdjes, geheten. Daar komen twee

Soor-

Cl) Schctftus Culmotereti Ramofo &c. Siffl. Nai. XIT.

Gtn. 65, reg. XIII. p. 81. LoEFL. li, 114. Gramen al-

bum Capitulis aculeatis iKÜicum. Bauh. P/«. 7. Tlieatn

«Sr

11. DSEI.. XIII. STOfc
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VI. Soorten van voor, zegt Scheuchïer, ét

'^fil^' eene met kortere Hoofdjes , welke die vaö

sSk°^°"
B a u h r n u s , voorgemeld , is ; de andere met

Miessras.
Tolachtig langer Hoofdje , door Trium-

F E T T ü s getyteld Lifchdoddig Zee • Gr^s , met

een korte dikkere Aair aan ieder Knietje vooriko'

mende. De eerfle heeft de Halmen ten deele

opftaande , ten deele hurkende , van een Hand-

breed tot een half Voetlang; de tweede van

een Voet en langer, beiden vol Knietjes, als

uit Leedjes van een half, één of anderhalf

E>uim bellaande, byna als die van 't Varkens-

gras, dat men Duizendknoop noemt. Loef-
LiNG vondt het by St. übes in Portugal, op
laageplaatfen, die dagelyks door den Vloed

van 't Zeewater overftroomd werden , met

kruipende Stengetjes , naauwiyks een halven

Vinger lang , Takkig, ieder van drie of vier

Leedjes. De Bladen waren zeer kort. Gras-

achtig , Eyrond of Lancecvormig , geevende

een tweehoornig Omwindzel uit, dat de ge-

zegde Doornen maakt. In anderen is hetzef-

ve driehoornig en zit op een Steeltje
, byna

als het Zaadhuisje in het gemeene Voetangel-

kruid <*). Hierdoor onderfcheidt zig dandee-

ze Soort.

(5)

108. ScHEUCHZ. Gram, 85. Mor. W/l, UI. p. 195, S. 8;

T. 5. f. 3- Gramcu fpicatum Spicis in Capitulum fo-

Cam, Epit. 745. Agroftis aculeata. Scop. Car«.II.

CJ Zie 't Yoorg. VIII. Stuk , bladz. 523.



(3) Biesgras met de Halm rond cn naah , Ei' VT.

ronde, gehondeJde Aairtjes ;eenlym z£sbla-
^'

dig Ommndzel , en de Bladen Ceutachtig.
J^^^^'

Zekere Zee -Biezen , op de Zandige Oevers schStlts

der Zuidelyke deelen van Europa groeijende,
^J^""»»''-

maaken deeze Soort uit , die zig als door een GefpUst.

Schubbig gebladerd Hoofdje onderfcheidt. Men
vindtze thans aldus befchreeven. De Wortel

,

die voortkruipt, geeft veele Bladen, in een

Bondel verzameld en zeer lang, Geutachtig,

eenigerrnaate rond, aan den rand ruuw, niet

Vleezig noch plat. De Halm is naakt, rond,

ftevig, effen, dikker en veel korter,^dan de

Bladen. De Bloem heeft een driebladig Ora-

windzel, naar de Bladen gelykende, maar kor-

ter, en daar binnen nog drie kleinere Blaadjes,

Zy beftaat uit veele Aairtjes , tot een Hoofd-

je famengepakt, fpitsachtig, met Eyronde ,

holle , fpitfe Schubbetjes bekleed. Het Bloem-

pje heeft drie Liniaale Meeldraadjes , een Ey-

rondachtig Vrugtbeginzel , een enkelden Styl

eu drie langwerpige Stempels.

(4)

f3j Schoemts Culmo tereti nudo , Spïcuüs ovatis fas-

ciculatis &c. S0. Nm. Fi'g. Xill. p. 81. Barr. Ic.

coi- f'S' ï- Scirpüs maritinius Capitc gtomerato. Tournf.

Ih/I. 46. ScHEucHZ. Giwu. 367. Gtameii Cyperoides

inaritimum. C. B. Pin. 6. T/Mtr. 91. Gramen Junceum

markimum , Capite Squamofo , folinceo. Mor. /f'JL 111.

II. Deel. XHl. Snit.
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"VI. (4) Biesgras met de Halm rond en naah; het

AiDEEL.
Hoofdje Eyrond; het ééne Klepje , van V Wee-

S^^^'
^-/iïi/^ Omwindzel^ Ehvormig en lang.

s}k^i:!s
uitgedroogde Moerasfen van cns We-

ftigricans. rcldsdcel komt deeze, volgens den Ridder,

ftchtTgl"' voor, die ze niet alleen in onze Zee -Dui-

nen, maar ook in Sweeden vondt, inzonder-

heid in de Gothlandfe Moerasfen. By Montpel-

lier groeit zy overvloedig op vogtige Weiden

en aan 't Strand. In Switzerland is zy op vog-

tige plaatfen gemeen, zegt Hall er, die

aanmerkt , dat dit Biesgras Plaggen maakt van

Bladen en Halmen , ter hoogte van één of air

derhalven Voet. De Bloem, uit het bovenfte

der Halmen , heeft tot Omwindzel twee zeer

ongelyke fpitfe Blaadjes , tusfchen welken

veele faraengedrukte , gelleelde , zwartachtig

bruine Aairtjes een Hoofdje maak en. Het

Zaad is driekantig rond , en glimt als Paar-

len; byna gelyk de Zaaden van het Kruid, dat

*Litho' deswegen den naam voert *. De Halmen zyn,
jjermum

^qq2.q Soort , vecl langer dan dc Bladen.

(5; Bies-

f4) Schentus Cuimo tereti nudo , Capite ovato &c.

Scirpus Fiosculis Sricatis. v?<7. Stockfi. 1741. r-

Juncus Isevis minor &c. JNIok. Htfl, III. p, 233, S. 8'1«

ïo. f 28. Juncus Lithospermi Semine. Magn. Monsf»

145- T 144. GouAN Monsp, 2B. Gort. Ingr, 6. Belg. tJ-

Cyperus Spicis conglonwratis , Cnlyee multifolio. Hai-I-.

Meh. ^^chout. II, p. 181,
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(5) Biesgras met de Halm rond en naakt en
j^^^^^

een dubbelde Jair, zo lang als ^t grootfte ^IIJ.

Klepje van V Omwindzeh sttjk!^

In de Veenige Moerasfen van Engeland , als
^'^^^^''f-^

ook in die van Gothland, is deeze gevonden,

die Hoofdjes heeft naar Anjeliertjes of Dui- kicoril?"

zfiBdfchoon gelykende. Zy groeit by de voor-

gaande , zegt LiNNiEUs, doch is wel zes-

jTiaal korter en heeft een zeer fmal Hoofdje

,

uit twee Aairtjes beftaande, en deeze ieder uit

twee Bloempjes. Het algeraeene Omwindzel

is tweekleppig Roestkleurig.

(<5) Biesgras V2et de Halm rond , Bladerige', VI.

eenigcrmaate gcbondeJde Aairtjes en Draad- Bvv^^'

achtige Geutswyzs Bladen.

Op dergelyke Moerasfige plaatfen , in Entje-

land en Italië, komt dit Eiesgras voor, naar

het gebondelde zeer gelykende, doch verfchil-

lende door gekropte bruine, geene getopte

witte

(gj Sthanus Culmo teieti nudo , Spici duplici Stc. Ft,

S>.:ec» II. p. 40. Grumen Cyperoides minimum CaryophylH

proliferi Capitulo fimplici' Squamato. Mor. Hift. IIL p,

2^5. S. 8. T. 12. f. 40.

C6) Scheenus Culmo tereti Foliofo, Spiculis fabfasd-

cuiatis &c. Sp. P(a*it. 1664. Cyperella Paluftiis &c.

Caritul. fustL^ Paieaceis. Mor. Htjt. JU. p. 239. S. g. X.

XI. i. 40.

D 2

ÏI. Debl. Xlll. STOK.
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VT witte Aairtjes , en ook vioeger bloei|en*

stuk" (7) Biesgras met de Halm rond en naakt, de

S^£mis f^^^^^^S^fi^^^ verdubbelde Aairtjes.

""Syk- Aan de Kaap der Goede Hope vondt de Heer
A*ing. jtq^jjjq ^g£2e nieuwe Soort van Biesgras,

die door den Heer RoTTBoLLin Plaat is ver-

toond. Zyn Ed. noemt het Biesgras met zeer

enge ronde Bloemfcheeden , geknopte Aai ren

en Elsvormige Blikjes. Het heeft de Halmen

een Voet lang , aan 't end met troppen van

Aairtjes, die Eyrond ,
Roestkleurig en gelyk

van grootte zyn. De Aaircn komen uit een

Bloemfcheede voort, welke in een fpitfe punt

uitloopt , langer dan de gcheele Aair.

VIII. ( 8 ) Bicsgras met dc Halm rond en Bladc
^ïitoKi^

y^g. ^ g„ gefteelde hangende langwerpige gC'

haarde Aairen,

Aan

f*) Dat gebondelde Biesgras iSchoemt fa acutatu

)

zal het IVitte zyn , hier de laatfte Soort van dit Ge-

(7) SchoeMus Culmo tereti nudo , Spica compofitS»

Spiculis geminatis. ASer.t. 177. Schoenus Scapo ftriftisfi-

TOO tereti , Spicis glomeratis , Brafteis Snbulatis. Rott-

jiOLt. Nov. Plmu p, 65. T. 18. f. 4-

. (8) Schanus Culmo tereti Foliofo, Spicis Peduncala-

tis pendulis oblongis Arillatis. Mant. 178. Schaeiius Cui-

mo tereti , Vagiiüs lucidis &c. Rottb. iVw, Ftciv1> S*

63. T. 18. f. I?
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Aan de Kaap groeit ook dit Biesgras, dat VI.

de Halmen twee Voeten lang heeft, met ee-

nige Draadachtige flappe lange Bladen entwee ^Z^^'''

Bloemblaadjes , die de Halm Scheedachtig om-

vangen, geevende Steeltjes uit, met langwer-

pige Aairen , die, zo wel ala de Scheeden en

Blikjes , donker Roestkleurig , als gebrand

,

zig vertoonen.

II. Met driekantige Halmen.

Cs>) Biesgras ;;;c-' de Ilalm drickaui}g , het ^IX,

Hoofdje rondachtig , een zeer lang Omwind- Nmu.

zei en enkelde opftaande Kalken,
hoofdig

In de beide Indien fchynt deezc Soort van

Biesgras voor te komen , welke befchreeven

wordt, als geheel glad zynde , met een end-

Hoofdje Cdrie zydelingfe digt by elkander) dat

Sneeuwwit is en bertaat uit yertikaale Bloemen,

(den eciien hoek opwaards gekeerd, den an-

deren nederv/aards gekeerd ,) die Eyrond en

famengedrukt zyn, ongedeeld, gcfpitst, twee-

kleppig, met Zaagcandige Kielen. De Styl

op 't Vrugcbeginzel is ten halve twecdeelig.

t?Lhoenus glomeratus, 'PlJj. 1. r. .52. Jac

Hoit T. 97. Cyperus Culmo triquetro foliofo , Capitu

,.
ƒ•/, Ind, p. 10-

D -

. XIII. Stuk.
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VT. Dit zoude , volgens den Heer R e i c h a R o,

^^f^"" de Driehoofdige Ky/Ihga of Schmioides van den

s'^K^'^
Heer Rottboil zyn, die daar toe betrekt

het Knobbel'fVortcIig Biesgras van den Heer

N. L. BuRMANNüs, en over zulks ook de

Mottenga van den Malabaarfen Kruidhof. Ge-

zegde Hoogleeraar merkt aan , dat het zo wel

op Java groeije als op Malabar.

S^^im
^^'^^ Biesgras met de Halm driekantige het

cJ 'rituL Hoofdje rondachtig ; een zeer lang plat bont-

Gekleurd, kleurig Omv'indzel en gefchubds Bloemen.

Deeze Soort, mede i di-Tndiën huisvesten-

de, is Malabaarfch Kruipend Watergras door

Garcin genoemd. Rumphius beeldtze

af, onder den naam van Gehoofd of Hoofdjes^

Gras, in 't Maleitfch genaamd Tabalisfa, we-

g(-..s de drie Blaadjes , die het rondachtige

Hoofdje omringen. Sonityds zyn 'er vier

zodanige Blaadjes, die het Omwindzel uitmaa-

icen 5 ten deele wit , ten deele groen , vol-

gens Sloanf; doch elders groen, met het

Hoofdje in 't miJden wit , dat alsdan , vol-

gens

&f Gramen CyjwoiHes Spic.\ compaaa alb3, Fol. ad

Spicam partim aibis , ]n.niu. vin-libus. Sloan. ^ow. I.

119- T. 78. f. t. Gnmicn OAVxtwim. Rumph. ^mè. VT.

p. 8. T. 3, f. 2. Kvilin^a tiH.Doc.'phalH. Rottb, Nov.
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gens 't denkbeeld der Indiaanen , een Kwaal

aan de Vinger, die men de Vyt noemt, zoude
'

voorftellen , welke zy door 't opleggen van^'

dit Kruid willen geneezen. De hoogte is op

vogtige plaatfen een Voet en meer ; anders

maar een Span cf een Handbreed. Het heeft

Vezelige Wortelen , die ook als een Genees-

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

(11) Biesgrns nief naakte driekantige Halmen,

de Bloemkropjes overhoeks , de Bladen Li-J]

7iiaal Draadachtig,
^

>

Deeze Kaapfe Soort , van den Bolwortel

,

zo zeldzaam onder de Grasplanten , den naam
hebbende . brengt menigvuldige Borftelige

Bladen voort , die regt op ftaan en byna zo
lang zyn als de Halmen, welke de hoogte on-

gevaar hebben van een Span. De Bloera ;

die rood is , bcflaat uit drie of vier ongedeel-

de Kropjes, aan den top der Halm, ieder met

een Borftelig Blaadje van onderen gefchoord.

(11) S^kmi:ts Colmis triqr.ctris nudis, Floru

r«i.s aiternis-, Fol. Linoari - t dilorrrnbus. Av;//

Involncro monophyllo- Cy-pereüa irontan

i^c. MicH. Cen. 53. Guur.en Cypeiotdes, Spie



naakt , de Anir tweezydig , met een één^

hladig Omwtndzel.

\

Tot deeze betrekt Hall er de Synonymit

Caricis UJigimfi ; wordt door den Heer MuR-
RAY ^zegd en is door den Heer Reichard
nagefehreeven ; doch ik vind op die Soort van

Carex^ in Sweeden waargenomen, geen Sym-

nyma aangetekend; en by Haller byna niets

aangehaald op deeze Soort , (behalve de ei-

genfle hier aangehaalde,) dan eene Berg^Ca-

rex met een famengedrukte tweezydige Aair

,

door IUtppius omftreeks Jena gevonden:

zo dat de reden van die Aanmerking my duis-

ter is.

Het Eiesgras, van deezen naam, valt in En-»'

geland, Switzerland en Italië, zegt de Rid-

der. Niet alleen op Waterige plaatfen komt

het, vo';.^ens Hal lek, voor, maar klimt

zelfs by de Alpen op. Aan den Ryn groeit

het overvloedig, in Zandige, vogtige Lands-

douwen. De Halm is ongevaar een half Elie

lang, of rok minder, en heeft aan den top

een Aair, van een Duim of langer, gefchoord

door een breedachtig Bhadic. De Aair is fa-

mengcfl^ld uit overhoekfe Bloemen of Bloem-

knoppen, byna gelyk in de voorgaande Soort:

het
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het Zaad , met zes Baardjes omgeven , plat- ^vt^

achtig Klootrond. ^ in.

(13) Biesgras met de Halm driekantige S^'^^xilU
bladerd'^ de Bloemen gehandeld; de Binden Schmms

plat , en dubbelde Bloemjieeltjes zydelings.fJisT'
"'

Gekropt,

Deeze , in Virginie groeijende , verfchilt

van de volgende Soorten, door het gene in de

bcpaaling is gemeld.

(14) Biesgras met de Halm driekantig gehla-
^
xiv.

derd ; de Hoofdjes zydelings , famengefield , Wavmba-
byna ongefleeld^ en Degenvormige geh'sldeiig*

By de Warme Bronwateren aan de Kaap der

Goede Hope, nevens de Zwarte Bergen, komt

dit Biesgras, vau aaiizienlyke grootte, voor.

Het heeft Halmen van zes Voeten lengte, van

dikte als een Zwaanenfchaft , byna Houtig ftyf

en glad, begroeid met Scheedachtige opftaan-

de Bladen, en naar den top byna ongefteelde

Hoofdjes draagende,overhoeks geplaatst. Hoe

Ct3) Schoemis Culmo triquetro foliofo, Flor. Fase

tis &c. Gron. Ftrs. i3i«

(14) SchcBKus Cuiir.o triquetro Foliofo, Capitulis

ralibus compofitis fubfesfUibus , Fol. Enfifonnibus

jVAtis. Mant. 179. Schoenus Culmo tereti , Spicis ai

Ariftatis &c. RoTTB. Nov. PlmU p. 67. ï.

Reich. Sp, Plant, Ed. lil.

D T
II. Deei. XIII. SïvK.
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deez€ tot die van den Heer Rottboll
afgebeelde, welke ronde Halmen heeft , be-

hooren kan, gelyk Re ic hard wil, begryp

ik niet.

(15) Biesgras met de Halm hym driekantig

* gebladerd , de Bloemen gebondeld en Bqt'

fieligc Bladen,

Op \>cni.^e, Moerasfige Gronden, in de

Noord ei yke dealen van Europa , wordt dit

fVitte Biesgras gezegd geiiieeD te zyn, en te

groeijen onder het Zwartachtige , voorheen

befchreeven , wordende in Sweeden Myr-Jgk,

het andere Knapp-Agh geheten. Wegens de

Witte Bioemen vindt men het by Scheuch-

ZER IVithhemtg Moeras -Grat getyteld, H AL-

LER, noemt het Bies met Borftelige Bladen ,

een platte Pluim , en ronde Sprinkhaantjes.

Het groeit zegt zyn Ed. , in Swiczcriand ook

op de Veengronden, met Halmen van onge-

vaar een Voet hoog of hooger. Zonderling

ds) Sdir^vA Cnlmo fubtriqnetro Foliofo , Flor. fas-

citiilatis , Foliis Setaceis. Oed. Daiu 320. Flor. Snee,

34, 41. Daltb. /'^ïr. 14. Schoen. Flosc. fascicalati-s. H,

Cnff. 22. R. L^fgcir,. 4S. Scirpus Fol. Setateis , Panicu-

Ja piana , Locijstis trretibus. Hall. Hflv. incJwat. N.
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is 't, dat deeze Soort van Biesgras in onze

Nederlanden nog niet gevonden zy,

p E R ü s, Cypergras.

Van dit Geflagt , 't welk de Soorten van

Cyperus bevat, beftaan de Kenmerken inAairt*

tjes, die uit twee ryën van Schubswyze op
elkander leggende Kaf7esfamengefteld zyn,en
waaraan, even als in *t voorgaande, de Bloem-

blaadjes geheel ontbreeken Zy brengen

een naakt Zaad voort. De twee eerfte Soor-

ten hebben ronde, al de overigen driekantige

Halmen.

I. Met ronde Halmen.

(i) Cypergras met de Halm rmd, naakt ^ vit I.

Leedjes famengefield, „J^tuU

Op 't Eiland Jaraaika , in de Westïndiën,^^'*'''^^

groeit dit Biesgras in de Wateren aan Beek-

jes, met een knobbeligen welriekenden Wor-
tel. Te Suriname heeft Rolander het ook

X!l. Gen. 66. Sp. i. J'eg.

nudo articulofo. R. Lugdb.

II. Deel. XIIL SWk.
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VI, verzameld , en het zoude door Forskaohl,
AïDEEL. insgelyks , by Rofette in Egypte zyn ge-

Hoorn- vonden, zo de Heer Rottböll aanmerkt.

Dat Cypergras van de Nyl, evenwel , door dien

Reiziger dus genaamd , hadt , volgens zyne

bepaaling , de Halmen wel rond en naakt

,

maar niet gewricht (*).

II* (a) Cypergras met de Halm rond en naakt ,

de Aaifijes onder den top.

Op Jamaika en in Afrika is dit zeer kleine ge-

vonden , dat men , zo wel als *t voorgaande ,
|

in de Europifche Kruidhoven overgebragt I

heeft. De Bladen zyn Haairachtig dun , zo n

wel als de Halmen , die troppcn van kleine

Aairtjes , niet geheel boven , draagen.

lï. McL JiIckaiitJsc Hnlmcn,

(3) Cypcrgi as met de Halm drielcautig naak;

hebbende een enkelde Eyronde Aair aan

end^ met gefpitfte Schubben,

In Ocstind'e valt dit enkel- Aairig Cypergras,

met

f*) Cyperus Niloticus. Ftor. JEgi'p. Jirab. p. 13.

(z^ Cnperits Cuimo tereti nudo , Spicis fub apice. H.

CHff. 21 R. Ln^b. 49. GraniGji Cyperoides mininuini

"^T! I''/.^ //. i I'.
1:0. T. rq. f. 3. Raj. HijL.\\\. p. 6:5.

Aairig.
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met menigvuldige zeer fmalle flappe Wortel- vi.

bladen van een Span , en eene Halm van een ^^fff^'

Voet hoogte , Draadachtig dun en ook flap. Hooru^

Het heefc aan 't end een famengedrukt ovaal.

Schubbig Aairtje, van grootte als Komkom-
mer-Zaad, waar onder een Elsvormig Blaad-

je, niet langer.

(4) Cy^ergX2iS met de Halm driekantig ^naah, ^^^^.^^

en een tu eehladig Hoofdje van gladde Bloem- ló^viga-

^^'^'^i'^' Gkdhoof.

Aan de Kaap vondt de Heer Ko enig dee-

ze, die de Halmen twee Voeten hoog hadt,

en het Hoofdje famengefteld uit verfcheideon-

gefteelde gladde Bloem - A>-^irtjes , met een

tweebladig Omwindzel.

(5) Cypergras met de Halm driekantig , ge- V.

bladerd , en een meervoudig famengefteld ^SwA.
Blücmkroontje van ongejlceldc An'rfjes,

Het Kroontje, van dit Oostindifch Cyper-

gras , beftaat uit Geflemde Aairtjes , volgens

de Afbeelding van Plükenet, die 't zelve

iO djperus Cnlmo triquetro nudo , Capitulo diphyllo ,

(5) Cijpertts Culmo triquetro Foliofo , Umbeiia faprade-

compofita , Spiculis umbellato - fesfilibus. flor. ZeyL 37.

Gvamen Cyperoides Maderaspatanutn &c Pluk- ^/m»,

;79. T. 192. f. 2. BuRM» Fl, Itid^ p. aa, Roriaoutt:

36. T. 6.

^ IJ. Dit&i.. XIII. SxQSt
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VT. nïet alleen van de Kust van Koromandel , maar

^iiL*'^' ook van' de Kaap der goede Hope bekomen

6WK°^°'
hadt. Het groeit insgelyks op Java, volgens

den Heer Bürmannus, die het Gekamde
van Garzin hier toe betrekt. Ook heb ik

dergelyke, door den Heer T hun berg ver-

zameld, van diiar ontvangen.

VI. (6) Cypergras mei de Halm driekantig gehla-

hngi!s
'^ en een meervoudig famengefteld ge-

.
J-an^- hladerd Krbontje, met naakte Bkemfieel-

würteUg.
^.^^ ^ ^^.^^^ overkoeks,

In de Moerasfen van Italië en Vrankryk is

de Groeiplaats van deeze , die van ouds bekend

is onder den naam van Lange Cyperus^ wegens

de figuur van den Wortel, welken men in de

Geneeskunde plagt te gebruiken. Hy groeit

by Montpellicr overvloedig in alle Waterige

plaatfen ; ook heeft de Heer G u f.x x a r d

hem omftreeks Eftampes waargenomen, van

welke plaats men de Wortels naar Parys plagt

te brengen. De Heer Dalibard telt hem
zei is onder de Planten, groeijende omftreeks

die Stad, alwaar Tourneforx deeze Soort

iir^^thans niet gevonden fchynt te hebben. Hoe-

wel Gesnerüs gezegd had , dat hy by Rap-

pers

-

(6) Cyperus Cuimo triquetro foliofo, Umbelia foliofJ

udis , Sj>icis alternis. R. Lugdb.

U C. B. P/3 14-
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perswyl voortkwam , heeft de Heer II a L l e r vi.

hem niet durven tellen onder de Inboorlingen ^]^^^^'

van Switzerland (*). In 't Franfch wordt hy^HcoFo-

Souchet genoemd , in 't Engelfch en andere

Taaien Cypemsy by ons Cyper -Wortel , gelyk

de anderen.

't Gewas is taamelyk groot, byna gelyk dat

van onze Wilde Galigaan, groeijende op de

zelfde manier, als die, aan de Waterkanten , met

Stengen of Halmen van een half Elle hoog en

fmalle, ftyve, harde Bladen, die fcherp ge-

rugd zyn en op de kanten gekarteld. De top

der Stengen is met lange fmalle Bladen ge-

kroond , waar tusfchen de Aairen tropswyze

m 't midden vergaard zyn, op naakte Steeltjes

losfe Pluimen maakende. De lange , kruipen-

de, knokkelige Wortels, bruin van Kleur,

omtrent een FinK «nic, zyn welriekende, cn dit

onderfcheidt dezelven van die der Gewoone
Cyperusfen, in ons Land en zo wcl inde Zui-

delyke als in de Noordelyke deelen van Eu'

ropa groeijende. Men heeftze deswegen , als

Verfterkende , de Geeften opwekkende en afzet-

tende , in veelerley Kwaaien , uit een vergaaring

van Slymige koude Stoffen ontftaande, voor-

gefchreeven en zy worden op fommige plaat-

fea oog als Geneesmiddelen gebruikt.

(7)

SCHEVCHZ. Gram. 378, Mor. Hift. III. p, 237, S. 8.

r, II. f. 13. BuRM. rU Ind, p. 20*

Hetu. inchoat. 11.

U. Deel. XIII^ S*üK.
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VI. (?) Cypergras met de Halm driekantig naakt

ert?</*«- Weinig ander verfchil is 'er tusfchen deeze

Eetbaar, en de voorgaande. Linnaus ftelt de Groei-

plaats by Montpellier, als ook in Italië en het

Ooften. Dewyl de Heer Gouan 'er onder de

Montpellierfche Planten geen gewag van maakt,

zou men hier aan mogen twyfelen ; hoewel Jus-

siEU ze omftreeks die Stad vergaderd hadt

,

zo ScHEUCHZER meldt. Van zelf groeide

zy nergens in geheel Europa, volgens Pon a,

dan digt by de Stad Verona, alwaar zy Dul-

cighini genoemd werdt wegens de zoetheid der

Wortelen , die men 'er , even als Nooten en

Amandelen, tot Verfuapciiug op Tafel zette,

onder de Nageregten. Jn Egypte en andeie

Oofterfche Landen, werdt de Plant deswcgeii

aangefokt. Mooglyk is de naam , Thrafi of

Trafium , van de Arabieren afkomftig. De

Room daarvan, een foort van Amandelmelk,

werdt tegen den Hoest en andere Borstkwaa-

ien, en pynlyk Wateren, tot verzagting zeer

Cz) Cijperus Culmo triquetro nudo , Umbelia Mo^
&:c. R Lugdb. 5?, Cyperus rotundus csculentus angus-

Éifolius. C. B. Pi>t. 14. Theatr. 2Zi. Scheuchz. Grant.

383. Mor. uts. T. 11. f. lo. Cyi)eriis rotundus. Lob,

f . 78. DoD. Pempt. 338. Thrafi. J. B. WJï» II. p. 5<^-

hels Eyrond ,

Bladerig Kroontje ; de Wortelknob-

yrond , met over elkander leggende

: gebandeerd.
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• aangepreezen. Zonderling nogthans is bet,

dat ik 'er by FoRSKAOHL geen gewag van

(8) Cypergras met de Halm driekantig, hjna VIIT.^

naakte en een famengefteld Kroontje ^ van rotiindiiu

In Arabie was deeze door FöRSKAOHt
gevonden, fchryft de Heer Rottböll; doch

ïk vind ook dezelve, in cieszelfs Lyst der

Planten van dat Gewest, niet opgetekend.

Indië fielt Linn^üs thans de Groeiplaats

te zyn ; bevoorens Egypte en Syrië. In

^'t algemeen wordt dezelve Oriëntaalfche Cype^

Ttis geheten. Een Takje daar van vindt men
afgebeeld by Scheuchzer , die zegt, dac

menze, iu *c Malabaaifch, i^ora Ca/unga.nocmt.

Het zou een zeer gemeen Gras zyn op Cey-

lon , volgens den Heer Bu r m a nnus. Ik

heb dit Gewas onder de javaanie Planten be-

komen.

De Heer Rottböll geeft daar van een

fraaije Afbeelding en merkt aan, dat de Bladea

Grasachtig dun en flap , Zeegroen , de Hal-

men twee Voeten hoog zyn, dun en geftreept.

C^perus Culmo triquetro flibnudo &c. F{. Zeyl 36.

Hlut. Med. 30. Cyperus Orient;Uis Radice Olivari, Spi'

cis longis &c. Scheuchz. Grtim. 391. Cypeius hexafïii-»

cbyos. Rottböll. p. 28. T, 14. f. a%
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•yj^ san 't end eenige Blaadjes hebbende tot Om-

Afceel. windzel van het Kroontje. Dit beftaat uit vier

HoofD- dunne Straaltjes , van orgelyke langte, aan 'c

end doorgaans bezet met zes Aairen , die by-

kans een Duim lang zyn , zeer fraai , Roest-
|

kleurig of bleek paarfch, met witte randjes, r

In Egypte vondt gedagte FoRSKAOHLeen
Cyperus^ welke hy den bynaam van Roesikkif

rig geeft. Dezelve hadt een driekantige Halm

vaneen Voet, onder gebladerd, zo wel als 't

Kroontje, dat uit gebondelde , Liniaale
,
plat*

achtig vèrhevenronde , Roestkleurige Aairtjes

beftondt, die aan den rand groen waren, zel-

den gefteeld,aan den top famengehoopt. Hier

door , byna alleen , werdt de Groente der

vogtige Velden aan den Nylkant veroirzaakt(*>

(9) Cypergras met de Halm driekantig naah,

Aan de Kaap en by Tranquebar heeft de ver*

maarde Koeni g dit kleine Cypergras gevon-

den, dat ook op Malabar valt en my bezorg^^-

is onder de Pianten , door den Heer ThlN-

Flor. JEgypt. Arah. p. i/j.

(9) Cijperm Ciilmo triquetro nudo , Umbelia FoIiofJ

jjloraeratè &c. Am. Acad. IV. p. 303. Gramen Cyr^'

cum^Ariftis. Pluk. Alm. 179. T. 192. f. %. RoxTBijtt»

Rappig.
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BERG Op Ceylon verzameld. De Halmen zyn

maar één of twee Duimen hoog en korter dan

de Blaadjes , die Grasachtig dun en fraai val-
^

len, ros wordende door den ouderdom. Het

'

Kroontje 5 dat uit rappige Aairtjes beftaat,

heeft doorgaans een vier-, zelden drie- of vyf-

bladigOmwindzcl, veel langer dan hetzelve.

( I O) Cypergras met deHalm driekantig , makt

;

het Kroontje tweehïadig ^ enkeld, driedee- dijor

iig^ van fpits gemunte /lairen^ de middelftQ
^^''Seiyk,

ojigejieeld.

Het Fasfumbo'Curry der Malabaaren , van Plü-

KENET, komt met deeze bepaaling geenszins

overeen , als hebbende een driebladig Om-
windzel vanbyna gelyke Blaadjes. Nader zoa
men dan hier, met den Heer Rottböll,
betrekken kunnen, dat fraaije Kormanddfche

Cypergras van dien zelfden Autheur, 't welk

de Pluim uit zagte Aairtjes famengefteld heeft:

want deszelfs Omwindzel is tweebladig, eneen

weinig ongelyk, doch zodanig niet, dat men
'er de befchryving van den Heer Mürray op

kan toepasfen (*). De Afbeelding van gedag-

triquètro nu(io , Umtelia diphyUÏ

rfwrf.IV. p. 303. Gramen Cyperoi-

. Atnakh. T. 317- 5- Rottböll,

II. Deel. XIIL Sr:it.
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VI. ten Deenfchen Heer ftrookt beter , die aan-

^^iu^' merkt , dat de Halm een Voet lang zy en zeer

sTt-K?^°* ^^P* '^^^ twee Blaadjes hebbende, voor

'c overige naakt. De Aairtjes maaken , door

hunne famenvoeging , een lbort van Roosjes

uit, byna gelyk in het Geflernde Cypergras,

Iiier voor. Zy zyn Lancetvormig fpits en be-

ftaan uit holle Eyronde rtompe Schubbetjes

,

rappig op zyde.

ya- De ongelykhcid der Blaadjes van het Offi-

^Fla A?'
'^jn^^fi^ blykbaarer in een groot Cypergras

txxxvni. van Java, door den Heer Thunberg verza-
^' meld, 't welk het Kroontje ten minlte vyfbla-

dig heeft, en zodanig, dat deszclfs Blaadjes

,

van buiten inwaards, allengs verkorten en ver-

dunnen , zynde het buitenfte zeer breed en

lang, het binnenfle kort en dun : gelyk zy oo5;

altenmal , naar 't end toe, grootelyks verfmal-

len. Binnen dit OmwimJ^cl beltaat hec Kroon-

tje uit verfcheide korte en vier lange Straalen,

die aan 't end ge-aaird en in Takjes verdeeld

zyn , ook met Aairtjes bezet , altemaal Ey-

rondachtig ,
fpits en glad , van bieek bruine

Kleur. Een derzelven , wat vergroot zynde,

is by ^ , nevens de Afbeelding van 't Gewas,

in Fig. I , hier voorgedragen. Ik vind dit Ja-

vaanfche met geenederSoortbepaalingen over-

* cenkomflig. De Halm van myn Exemplaar

is nagenoeg twee Amfterdamfe Voeten lar]g.



Grasplanten. 69

(11) Cypergras met de Halm driel-antig half VT.

makti het Kroontje Bladerig uit Kroontjes
^^ii^'

famengefleld r, met overhoekfe Aalrtjes ^ uit Hoüfd-

Korreltjes bejiaande,
^^^xi

Ciiperus

Dit Cypergras , op Malabar Iria of Balari

genaamd, dat de Heer Osbe c k ook in China kroonig.

hadt gevonden, hadt de Halmen een Voetlang

en de Bladen byna even hoog. Htc Omwind-
zel was driebladig. Het Kroontje bcftondt uit

veele Stee;tjes, ieder getopt meteen Kroontje

van drie of vier Stramien , overhoeks Aairtjes

draagcnde van driekantige zeer ftompe KorreN

tjes, met een naauwlyks blykbaar Kafje be-

kleed, niet ver van elkander.

Hoe dat van P i. u k n e t , met een verfprei-

de bleekachti!?.e nair , hier behoorcn kan, is

my uit de Afbeelding duifter : want de

Steeltjes van het Kroontje fchynen veeleer ge-

anird te zyn dan gekroond. Dit zelfde heeft

ook plaats in de Afbeelding van den 0\pcri!s

vmbellattis by den Hoogleeraar BuRMANNUs(f ),

die

^ 3
TT. Deelv XIII. Stck.



VI. die zelf zegt , dat dezelve Hoofdige Aairen

'^lïl.'^^"
heeft aan 't end der Steeltjes van het Krooa-

Hoofd-
^jg ^ ^yne zeer lang zynde , en ieder ten

halve in een Scheedje. Een Aair (Spka) ver-

fchilt, volgens de Kruidkundige uitdrukkin-

gen , aanmerkelyk van een Kroontje (JJmhelld),

Het zyne hadt een tweebladig , dat van Pe»

TI VER een vierbladig Omwindzel. Wanneer
de Ridder van een Bladeiig Kroontje fpreekt,

fchynt hy een meer dan driebladig te be-

doelen.

XII. ClO Q'pergras met de Halm driekantigmakt^

tlafTs7"^
Kroontje Bladerig^ meervoudig famen-

Hoog» gefield ; Fingerige Aairen die gefchubdzyn ,

met Ehvormige Aairtjeu

Een fchoone Afbeelding geeft de Heer
RoTTBöLL van dit mooglyk nooit te voo-

rcn wel in PJaat vertoonde, zeer aartigejOost-

jndifche Cypergras, Het zoude egter met

den naam van Vara-Pulla in de Malabaarfe

Kruidhof bedoeld, en door PLUKENExmet
dien , van Malabaarfch Cypergras , dat een

dunne verfh'ooide Pluim heuft, kunnen aange-

weczen zyn (*;, zo hy oordeelt. Den byna:.r.i
'

heeft
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heeft het zekerlyk bekomen van zyne groot- VT.

te; hoewel het in hoogte myn voorgemeld ^f^^^ï-
Javaanfch niet fchynt te overtreffen : want de Hoofb-

Halm was ook maar twee Voeten lang. Het
^^^^

Kroontje is naauwlyks zonder Afbeelding te

befchryven. Gedagte Heer heeft de zyne laa-

ien maaken naar een keurlyk Exemplaar van

het Deenfche Eiland St. Cruz,"in de West-
indien , alwaar het derlialveook moet groeijen ,

zyn Ed. toegezonden.

(13) Cypergras met de Halm drkkamlg naakt ;
^'Hr.

en een Hladerig Kroontje van naakte kinde. eUgilT'

rendê Steeltjes met digte Jairtjes; depm^ ^^"^'m*

Op Moer-isHge plaatfen aan de Zeekust van
't Eiland jamaiku in de Westindicn , nam de
beroemde Sloane dit Cypergras waar, heb-

bende een 7^er vef^rooide Róestkleurige Pluim,

V3n ecne platte ct \^'aaijeTachtige gedaante en

liit'^rmaate fraay. Zie daar de reden van dea

bynaam ; boewei de Heer R o r t b o l l juist

die fraaiheid niet kon vinden in monfters

\nn dergelyk Gras, hem van het gedagte Ei-

hnd Sc. Cruz gezonden. (14)

N. 44-

E 4
II. De2l. XIII. Stuk.
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C 1 4) Cyp e rg ras met de Halm driekantig naah^

het Kroontje driehladig , meervoudig famen-

gefield^ met rondachtig gekropte Aairen en

Ehvormige Jairtjes,

In Moerasfige plaatfen van Itaüe komt dit

voor , 't welke , zo aangemerkt w^rdt , wel met

Ry.;t uit InJie kon overgebragten dus in Italië

voortgikweekc zyi ; misfchien uit Zaad van

het Hooge Cypergras voor befchreeven : wes-

halve het, als in een kouder Klimaat geteeld,

ook laager zou groèijcn en met dikker niet

nitgefpreide Aairen (*> Volgeis Se c u i e r

niettemin, heeft het de Halmen twee of drie

Voeten , en dus wel ruim zo hoog cian hat

voorgemelde : waar by de ongemeenc digtheid

en dikte der Aairen regt het tegengeftclde van

het Hooge Cypergras uitmaakt. Dat de Aair^

tjes Elsvormig zyn , was de cenigfle gelyk-

he^'d: maar, heeft men dit ook niet in an-

dere Soorten , en van de Baardjes der Zaïden

is in dat Hooge Cypergras geenblyk: terwyl

bovendien hetzelve een veelbladig en dit flegts

een driehladig Omwindzcl heeft. De Aairen

,

(14; Cfpems Culmo triqnetro mido , Urabella tripbylJa

a;c. ^>,K Acad. IV. V. 30 1. Cyp. Aquat. Ital. procerior ,

&c. IMicH. Gen. 4.-. Seguier. Ver. 111. p. 68- T. 2. f. 2.

Cyp. Cïipitiiiis £!(;niei-:itun con<ïflftis , Seminibus Arifta-

tis. MoNT. G>am. 14. T. i. f. t.
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niettemin, maaken dit Krop- Aairige ook zeer ^r.

fraav. Tn.^^'
Hoofd-

"

(15) Cypergras met de Halm driekantignaakt

en effen ; het Kroontje driehladig tuet ge- Cijperns

kropte Bloemen ; de onderften gearmd \ ^«^ cfad-

gladde Bladen. bladig.

Een Jaarig niet overwinterend Cypergras ,

omftreeks Verona ook op vogtige plaatfen en

aan een Be.k , door Seguier gevonden,

maakt deeze Soort uit, dicde Halmen maar van

een halven Voet en wat langer heeft.

(l(5) Cypergras met de Halm driekantig, XVT.

naakt ; een famengefteld Kroontje , dat een- Rulkenri*

youdig gebladerd is^ de Steeltjes tweezydig

geaaird.

Op de Karibifchc Eilanden en Jamaika , als

ook in Virginie, groeit dit Cypergras aan de

Oe-

O 5) Ciiperns Culmo trlquetro nudo laevi , UmbeUitri-

j^hylia , Flor. glomeratis &c. Mimt. 179 Cyperus piir-

vTis Paniculi coiig!obata &c. Seg. Ier. p. 6. T. 2.

f. I.

C16) Ci;perus Culmo triquetro nudo , Umbelia decorr.-

pontu fimpücitpr foliofa &c. Cyperus longus odonitus

Panicuia fparf^ , ^icis ftrigofioribus viridibus. Sloane
3fnm 35. Hifl, I. p. 116. T. 74. f. 1 & Tab. 8. f. 1.

Gron. rus, 131. R. Lztsdb. 50. EfRM. hul. T.

8 f. 2.

E 5

II. Dwt. XIIL SiaK.



Dri«mannige
VI. Oevers der Rivieren ; doch het valt ook in

/iFDEEL.
Oostindic, volgens den Heer N. L. Bür-

HoofD- MANNUs , die 'er oe Afbeelding van geeft.

Te Suriname heeft de Heer R o L a n d e r het-

zelve ook gevonden, volgens RottbÖll,
die het een Reusachtig Gras njemt, de Halmen

een Vinger dik hebben, e en het iCroontje an-

deihaif Vcet breed, de Aairtjes een haif Duim
lang.

XV U. (17) Cypergras mei de Haïm^ driekantig ,

Cyperus naakte het algemeene Kroontje driebladig,

"Xt- • met gefpitfie Kafjes aan de kanten Fïiezig,

Aairig.

Op ZanJigc Velden omftrecks dc Stad St.

Jago, op Jamaika, kwam dit den veiinaardcn

SloAjne voor. Het fchynt overeen te ko-

men met dat Virginifche Cypergras, 't welk

de Heer Cl a yton noemde, „ Laage Cype-

j, rus , die vtele Scengels uit ééne Voortel

„ geeft, aan alle kanten hurkende, metEy-
j, ronde glanzige dunne famengcarukte Hoofd-

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

5, tig bruine Zaadjes zyn bevrugt." De Heer

Ê u R M A N N u s heeft dergelyke Grasplant van

Java in OostiLdie bekomen.

(18)

Cijperns Ciiirao iriq. nudo , Uir,b. iTnivcrfiili tri-

rhylia &c. Cypcrus xotarA Grair.in-üs c'^.-c. Si oatc.

ffevt. 35. F.:fi, I. p. T 76 f. 1. Cyp. CvAmo
triq. inid., , Paaicui-i foiiofa &c. Ik. Li'S^L 51. Bukm.
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(i8) Cypergras mes de Halm driekantig . VL

naakt ; het Kroontje drïebladig; de Steel- ^^fii^'

tjes enkeldr, ongel^ky met getropte Lancetpw- ^^^^^^

mige Aaireiu XVI IT.

In vogtige Zandgronden aan den Duinkant j'^^q'^^JT"^"

en elders, komt in onze Provinciën dit Cyper-''^<=htig»

gras voor, dat de hoogte heeft van een Hand.

breed, tot een Span of daar omtrent. Hetzelve

groeit op Moerasfige plaatfen van Duitfch-

land, Vrankryk, Italië en Switzcrland. De
Heer Hall er merkt aan, dat 'er Belle-

tjes aan de Wortelen zyn gevoaden. 't Ge-

tal der geelachtige Aairtjes , die het Kroontje

maaken , is menigvuldig. Hetzelve is ge-

fchoord door twee of drie ongelyke Blaadjes.

Men njcmt het in 't Nedcrdui Jch Klein Riet'

gras, zo de Hoogleeraar de Gorter aante-

kent.

II. Deel. XIII. Stuk,
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Vï. enkeld , ongelyk , met getrapts Liniaak

STOK. Weinig verfchilt dit Bruine Cypergras , in

geflalte , van het voorgaande , en komt by
hetzelve overal voor. Het heeft de Bladen

ruuwer met wat fmaller bruine Aairtjes , op

langer Steeltjes, en de Schubbetjes ipitfer, zo

Haller aanmerkt.

XX. (20) Cypergras met de Halm driekantig <t

ptSS!^ ; het Kroontje tjveebladig famenge-

Klein. fteld\ de Aairtjes overhoeks , Vingerig , Lan-^

cetvormigt met gefpitfle Kafjss,

Dit fraaije laa^e Cypergras gelyf:!: naar het

Plat - Aairige , maar verfchilt door minder Schub-

bige aan *t end gefpitfte Kafjes ; langer Om-
windzelsvan de Kroontjes endeAairtjesnaauw
lyks overhoeks , Vingerachtig , te hebben

,

volgens Torn ER. Dat vanPLUKENE t, hier

aangehaald, heeft een veel meer dan tweebla-

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

in grootte byfler verfchillende,

ScHEüCHz. &c. Haix. Helv. N. 1349. Gort. B^rg-

UtlK. Aim. ,79, T.



(21 ) Cypergras met de Halm drhknnttg ^ VT.

naakt i het Kroontje drie Aaïren hehben- jil^*

de^ waar van de middelfte ongefteeldy en Hooio-

gladde Aairtjes. XXI.

In Oostindic is ook deezc Soort door den '^J^^g^
HeerK o e n i g waargenomen. Dezelve hadt de mig.

Halmen een Voet lang ; het Omwindzel twee-

i)la<Iig, korter dan de Bloem, en Elsvormig.

Drie platachtige, Eyronde, tweefnydige glad-

de Aaircn, uit gefpitftc Schubben beftaande ,

maaken het Kroontje uit. Vee! icbynt deeze

te gelyken naar de Tiende Soort.

(22) Cypergras met de Halm driekantig ^ s^$}f,ts,

naakt', en een enkeld Kroontje, met Li-

niaale Aairtjes , horizontaal , 2£er dtgt by
'

een getrapt.

In Moerasfen van Jamaika en Virginie 3

f^roeit dit Cypergras, dat, volgens S loane,
fchraale Roestkleurige Aairen heeft. Hy vraagt

of het ook die Soort van Biesgras zy, waar

mede de Wilden de Kraam voortzetten, of

«ie ruikende Bies, by Rochefort. De Wortel

C2O Cifpents Calmo triquetro nudo , Umbelia triftfvhyt,

(2O CifperHS cJmo triquetro nudo , Umbelia fimplici

Spicuüs Linearibus &c. Cypcrus rotundus , Panicula fpar-

fa, Spicis ftrigofis Ferrugineis. Sloans. ^am. 35. Hijt

II, Deel. XIII. Stok.



VI. is rondachtig. Het Kroontje beftaat uit en»

^^L^' ^^^^ opftaaiide Steeltjes met menigvuldige,
HooED- fmalle. Roestkleurige Aairtjes, digt getroptj

en horizontaal op het gemeene Steeltje Uitge»

breid , of ook nederwaards geboogen»

(23) Cypergras met de Halm driekantig, de

ligularis. Aahtjes van het Kroontje rondboJIig , iang*
Veterige. werpg

, ongefieeld ; de Omwindzels zeef

Tot deeze Soort is hetop Barbados groeijende
2£er groote Cypergras , met eene weinig ver-

ftrooide Pliiirn , uit dikkere Hoofdjes beflaan-

de, doorLiNNiEüs t'huis gebragt, die tea

onregte de Groeiplaats op jamaika Itelt. De
Heer Rottböll acht daar toe het Ira of
Iria van den Malabaarfen Kruidhof (*), tebe-

hoorcn, als ook een Grasplant, zyn Ed. van

de Kust van Guioóe bezorgd, en zeer fraay in

Afbeelding gebragt : zo dat dit Veterige Cy-

pergras dan groeijen zou in de drie Werelds-

deelen , buiten Europa. De Halm , van 't zel-

ve, zegt hy, is zeer hoog en dik^ het Om-
wind*

- (23) Cyferus Culino triquetro , Umbelli Spiculis Capi-

tatis oblongis fesfiübas , Invo!. longisfinris ferrato - aspe-

fis. Am. Acad. V. p. 391 « Cyperus maximus PaniculJ

minus fparfa, Ferruginea , Capitulis coir.paftis crasfio-

ribus. Sloan. ^am. 35, Hifi. 1. p. 36. T. 9. RorxBOl-i,.

V. 35. T. ir. f. 2.

P:uL. XII. V .p:. ,0,. TU*. r.
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^vindzel beftaat uit Bladen, waar van de groot- VI,

ften, twee of drie in getal , een Voet lang zyn, ^uif^'"

drie of vier Liniën , dat is omtrent een derde Hooïd^

Duims, breed. Men kan hier uit cenigermaa-
^

te van de grootte oordeelen.

(24) Cypergras de Halm driekantig xxiv.
Ttaakt ; het Kroontje langer dan de Om- ^yp^"^

windzeis , de Omwindzehjes driebladig Sdi^yf^'

Borjlelig^ langer ; de Aairtjes drievoudig, ^^^'^'S.

Deeze Soort bedoelt het P/7/>/Vr-i^,v? van den

Nyl, by de Ouden zo beroemd, en tusfchen

het welke , zo fommigen willen , Mofes zou

nedergelegd zyn in een Kistje van Biezen. Wei-

nig zekerheid nogthahs is dien aangaande (*),

cn men heeft reden om zig te verwonderen

,

dat dit zo vermaarde Gewas denkundigen Foas-

XAÖHL5 in Egyja», niet voorgekomen zy. Hy
vondt aan den Westelyken Oever van den

Nyl, by Rolette , een Cyperiis ^ dien hy van

f24) Cifperus Culmo triciuetro nudo , Umbelia invola-

cris longiore &c. R. Lugdb. 50, Rottböll. p. 32, Cype-

rus omnium maximus Papyrus diüus , (Mont. Gram.

Ï4J Locuftis minimis. Mich. 6m. 44. T. 19- Cyp. eiio-

dis nudus &'C. ScHEUCHZ. Gram. 387. T. 8- f. 14- Cy-

li^.Hif. m^^^\^l's^7.T^ii. l 41. Papyrus Syria-

ca & Slciliana. C. B. Pin. 19. Theatr. 333. Papyrus Ni-

lotica. Lob. Ic 79.

CJ t Hebreeuwfch woord Soa/, dnt ftlda^ gebruikt

tl. DBiU XIII. STOHk



DurEMAWNIGE
VI. die Rivier den bynaam geeft; doch deeze

AnjKL.
^^^^ ronde Halmen , van een Pink op 't dik-

HooiD- (te^ flegts twee Voeten hoog en Bolronde

Pijjier- -Aairen (*); dat zeer verfchilt van die Plant,

welke by de Ouden zo befaamd was onder

den naam van Papyrus of Papier van den Nyl.

Waarfchynlyk is die Reiziger niet hoog genoeg

op de Rivier geweest, om hetzelve aan te tref-

fen.

Voor de uitvinding van het Parkament,

van Beeften -Vellen, door AttaJus van Perga.

me , daar hetzelve nog den naam van heeft

veel ouder dan die van ons tegenwoordige Pa-

pier van Linnen Vodden , 't welk nu drie

Eeuwen is in gebruik geweckt ; fchynt men

niet gefchreeven te hebben dan op Steen , Hout

of Bladen , 't zy van Boomen of Riet, of op Pa-

pier van dergelyke Stoffen gemaakt. De Bla-

den , echter , van dit Riet , werden niet»,

gelyk nog heden de Bladen van fommige Palm-

booraen en Hiet in Oostindie , daar toe ge-

bruikt; maar de binnenfte Rokken of Vliezea

van den Halm of Stengel , die men affchilde

is , betekent flagts de ruigte aan den Oever in 't alge-»

Alga; fchynende, de naamen van CareUmn 8i Papy

rio, in de Biblm .Junii & Ticmetlii , 'er tot verklaarins

op toegepast tc zyn. De Nederdiiitfche Vertaaling heeft

(«) Cijperus NitQticus. Flor. Eg\;rt'An.h. p. 15.

(fj Ch.irta Peiganiena.



en nat gcmaakc tusfchcn Plankjes vlak liet VL
droogen ; zo P l in i us fchryft, doch ande-"^^°jj^*

ren willen , dat men Papier maakte van het Hooio-

Vlokkige Merg der Stengelen of Halmen. Het^'^V^^,

eene kan zo wel als 't andere plaats gehad, en^'>'.

die laatfte manier aanleiding gegeven hebben

tot de Uitvinding , om Papier te maaken- van
Pap van Lmnen Vodden , gelyk hedendaags

algemeen gefchiedt in Europa. Ook is dit niec

te verwonderen , aangezien men nu kortlings

Proefondervindelyk getoond heeft , dat 'er

Papier gemaakt kan worden van allerley Plant-

aartige Stoffen , die eenigszins Vezelig zyn

;

gelyk de Chineezen , Japoneezen en andere

Oofterfche Volken nog heden doen (*;.

Dat berugte Papier -Riet van den Nyl fchynt

thans niet meer , nu men bekwaamer StofFea

uitgevonden heeft , tot dat gebruik gebezigd

te worden. Men wil dat die Cyperus, welke

hedendaags in Paleftina , op S-'cilie en in Italië,

groeit, de zelfde zy als de Egyptifche, wel-

ke oudtyds Papyrus heette. De Afbeeldingen

,

die men 'er van by Dodonóüs en Lobel
vindt; als ook die van Morison, zyn veel

te klein , om een regt denkbeeld
,
te geeven

van dit zonderlinge Gcvas, 't welk men ook

heeft in de Europii'che Kruidhoven; doch al-
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VI. waar het op ver naa de hoogte niet bereikt 9

AtmsL.
^qIi^q hetzelve op zyne natuurlyke Moerasfi-

BociD- ge Groeiplaatfen heeft. Het bemint Wate-

^^^'.-^^ ren die ongevaar een Elle diep zyn, en daar

JRu't'!^"'^ fchiet het zyne Wortels van een Arm dik,

welke men zegt aangenaam te zyn van Reuk

en Smaak (*). Ook wordt de Stoel van het

Cemeene Volk gegeten , die Bladen uirgeeft,

byna een Hand breed, Degcnvormig, doch op

ver naa zo lang niet als de Stengels of Halmen,

die opfchieten tot tien of twaalf Voeten hoog-

te , ook ongevaar een Arm dik zyn , drie'kantig

,

jong zynde een zoet Sap , maar volwasfcn een

Vlokkig Merg bevattende. Op den top van

die Halmen groeit een aanzienlyke Kroon, die

een Omwindzel heeft van agt Bladen , de vier

biiitenften grootst. Daar binnen is een trop

van vCL-rtig Steelen of daar omtrent, ieder een

Span lang , aan den top wederom een Omwind-
zeltje hebbende van vier Blaadjes , die zeer

fmal zyn , en in een Scheede vier Draadachtige

Steeltjes bevatten , driekantig zynde , en by-

na in degeheele langte overhoeks met Aairtjes

bezet.

r») Wf.arfchynlyk zullen het dergelyke Wortels zyn ,

w:uir viin ik in de Vangst tkr Zee - Paarden gewag

maakte. I. D. IK. Stuk , bia<iz. 469.

OÜ Volgens den Heer Ruttbci.l : Link^us fchynt

(niettegenftannde de verbeterde fij-uur van Michelil's,

door zyn Ed. aajigehaald, die dit Gewius , natiiurlyk,

xo in Tuinen , iik in 't wilde , hudt zien groeijen :) Scheuch-
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(fi5) Cypergras , dat de Halm met Blad- VT.

fiheeden hekked heeft en gevinde zydeling-

fe Bloemfieeltjes, Hgofo-

In Virginïe groé't decze Cyperus j die de 'clerus

grootte heeft van het Suiker -Riet, op Wa-,S?''^'

terige plaatfen. De Bladen bckieeden den ^^j^^'o^d-

Halm Scheedachtig, en uit ieder Oxel derzei-
^

ven komt een enkele regcopftaande Tros voort

,

bevattende zes, zeven, agt, negen of tien,

Elsvormige Aairen , overhoeks en tweczydig

geplaatst, ongeftecld, uitgebreid zynde,

Cypergras , dat de Halm driekantig XXVl.

naakt, iis!'''^'^

Beurtbl^

2ER gevolgd te zyn in het getal der Steeltjes van de"'S'

byzondere Kroontjes, welken die Autheur, volgens een

droog Exemplaar, Tiem onbekend, voOr Halmen gehoa-

den en dus deezen Cyperus , in plaats van zeer groot,

als zeer klein vooigeftcld heeft, di^t mooglyk den l-^ran-

inen een Soort van Gras Qitne efpece de ChieyideHt) ,sN-^'At

van men , by Bomare ,
Honiisgras gemajikt heeft : doch

Gias (zie Tournefobt) : ook is h.^ Kirgeta! , 1751 .

(25) Cijperus Culmo Vaginis Folionim veftito &c. Schoe-

niis Spathaceus, Culmo tertti , Sinuhis altemls &c. üp,

FUmt. II. p. 63 Cyiieius FemigineuK. Sp. Fhmt. I. p.

44. Gramen Junceum elatius , Caule articuiato , Virginia-

iiuui. Pluk. Alm. 179. ï. 301. Fig. i. Cyperus Racemis

Cijperus Culino tiiciuetro nudj, ultematim Folio-

II. Deel. XIII. SiüK.
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VI. naah , aan den iop overhoeks gehinderd
.FDEEc.

j^^^j^^ ^ j^^^ zydelingfe Kinderende Bloem-

lociD- fieeltjes.

Stengen of Halmen van een Voet hoog heeft

d?ez3 Virginifchs Cyperus , aldaar aan de Ri-

vieren groeijende, met Degenvormige Bladen

van een half Voet , op de kanten ruuw. Uit

de Oxels der Bladen komt een Draadachtig

Steeltje dat gedoomd is. De Aair heeft aan

den Voet eenige Steeltjes , met eene dergelyke

Aair. Het is derhalve niet gekroond.

Dit Geil'gt bevat do cigentlyke Biezen , in

ons Land algemeen bekend , en bovendien

nog veele dergelyke Planten , zo dat het by

.de veertig Soorten heeft. De Kenmerken, die

hetzelve van 't voorgaande afzonderen, zyn,

dat de Kafjes niet flegts famengchoopt of ge-

tropt zyn , gclyk in de Schoenus, maarSchul -

bige Hoofdjes maaken (*), en dat het Zaad

met zekere Baardjes omringd is of gekroond,

hebbende echter geene dergelyke Wolligheid,

ah die van 't volgende Geflagt.

Ou-

fo, Pedunc. latenilibus proliferis. Munt. 28. Gramen FIu-

viatilc geiiiculatiun Panicaia ForiaceatVirginianum. IMoR.

////?. 111. p. ibi- Fig. non inveuio.

(*) Gkim* Paleace^ undi'iuc iir.bricatx : 2le de Al'

U'tj.lii.- Fis. 49- Pi- LXXXVII. hier voor.
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Onze Ridder hce't decze Biezen, naar de

gedaante van de Aair en van de Halmen, al-
'

dus onderfcheiden.

I. Mee één enkele Aair.

(i) Bics met de Halm rond en naah ^ de Aair

CyUndfifch met Lancetvormige Schubben^

die aan den Vuot ^ op zydsy Fliezïg ;

In Oostindie j^roeit deeze, die de gedaante

onzer kleine W'ater-Biczcn heeft , rac: Draad-

r.chtii2;c Wortelbladen , d^:^t getropt , een

Handbreed lang, aan de binnenzyde gcHeufd,

van onderen breed wit gevliesd, cn een ro i-

de naakte Halm, geftreept en zonder Knoo-

^ n , ter langte vanecnSpan, zynde Ie Aair,

't end , C2n Duim groot, 'e Getal der

'
: n is drie, gelyk dat der Meeldraadjes.

^ :) Bies ir.ct de Halm driekantig naakt , en

ecne Cfindnfche Aair aan V end.

Decze Jamaikafche Bies gelykt naar de

Knokkelige ongemeen ; waar van zy mocg-

lyk den bynaam liccft , als of 'er eenige ver-

andering in :^;.k')ri)^n \^are, door de Voort-

teeling, (3)

(ij) CulmotPi-oti mi.io. Spicl c> iiiidricV- S'qvu,-
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VI. (3) Bies met een ronde , hyna naakte , half
y^ïDEEL. Knokkelige Ilalm , en een gekropt zydelings

Hoorn- Bloemhoofdje.

III.

'.vtuuia-.^ Op Waterige plaatfen aan de Kust van Ma-

Gewrich-
^^'^^'^ ^'""^^ ^^^^'^ ^o^^'*^ groeijen

,
die een

2. holfe Halm, met Knietjes, doch niet overal,

be7et heeft, de Aaircjes in een gefternd zyde-

lings Hoofdje, niet aan den top, vergaard.

IV. C4) Bies met de Halm rond en naakt ^ en eem

^'l^oe
"' Eyronde end-Aair^

iisfige.

Deeze Ide'ne Water -Biezen komen menig-

vuldig op Moerasfige plaatfen , door geheel

Europa, voor. Men vindtze , by ons, in-

zonderheid op vogrige Zandgronden en in

drasfe Landen , voornaamelyk die eenigszins

brak zyn; als ook in ondiepe Slooten, in ver«

fchcice d-elcn van onze Provinciën. Maar het

Gewas heeft veelerley veranderingen , zo in

grootte als in geftalte, behalven dat de Aair-

tjes altoos Spilrond blyven; zo de HeerHAL-
LER , ten opzigt van de Svvitzerfche , aanmerkt

:

hoewel hy daar van eene Verfcheidenheid

voorllelt j met byna Kogelronde Aairtjes. Der-

ge-
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gelyke heb ik ook hier te Lande, met langer ^^7.^^

of korter, en met knikkende Hoofdjes gezien ^^ur^

en verzameld. Zie hier , hoe zya Ed, deezCs^,^'^^"

Soort befchreeven hebbe.

„ Plagmaakende ongebladerde Stengetjes,

s, van zes Duimea tot een Voet en daar bo-

„ ven hoog. Een enkelde Spilronde, gefpit-

5, fte Aair, van digc famengepakte Schubbe-

„ tjes geipaakc, die Homp zyn, op welken

een bruine driehoek zig vertoont in een

„ witte rand. Aan den Voet van de Aair ko-

„ men Schubbetjes voor , die cea weinig groo-

„ ter dan de anderen zyn ; kort, doch niet

„ minder gebaard. Het Zaad is Eyrond, drie-

„ kantig, glanzig. met een kransje gekroond,

„ aan den Voet omringd met drie of vier Bor-

„ fteltjes, een weinig langer dan het Zaad."

(5) Bies met de Halm rond en naakt ^cneeue ^V.

langwerpige end- Aair.
^ genkula-

De beroemde Sloane vondt,op 't Eiland

Jamaika , in de Slootcn der Weiden , daarnet

ininali. Oed. Bjh. 2-3. F^- «S/'^^- 4^ > 4-' Scirpns Cul-

f,. 13. Juncus; Aq. minor. Lob. Ic. 86. Gort.

F 4
JI. Deel. XIII. Stuk.



88 Drie M ANK iGE

aSkl. Wa:ernaden Regentyd was flaan gebleevcn

,

lil. deeze Geknokkelde Biezen , die ook in de

£tuk!^°' Kurop'Tche Kruidhoven overgebragt zyc.

Uit éénen Wortel fchooten vyf of zes Hal-

men , twee of drie Voeten hoog , van binnen

hol, en aldaar door middelfchotten van Vlie-

zen als in Geledingen verdeeld 3 die het Gewas
van buiten zig knokkelig doen vertoonen. De
Hoofdjes geleeken zeer naar die van de voor-

gaande Soort.

VI. (6) Bies met de Halm geftreept en naakt : eam

cis'pm-^ tweekleppige end-Aair van langte als de

/% . Kelk; de IVorteh door een Schuhhujc

derfikeiden.

Decze kleine Biezen, groeijende in Moeras-
fige Veengronden der Bosfchngiën , zo in de

Zuidelyke als Noordelyke declen van Europa,
vind ik, dMt zondeik'n^'; is, niet onder de Ne-

derlandfe aangetekend. Volgens dè bcnaaming .

van B A u H I N us echter, die ze noemt kleiner

Bmachtig Gras mei de Bladen en Aair van Bie-

zen,

nali. Scirpus Culmo niido , Spic^ terminali fubrotundïU

JJ. Ciiff. 21. R. Liigdk. 48. Juncus Aq. geniculiitus ,

Capitulis Equiieti major & minor. Sloan. V'
HijL I. p 122. T. 75. f. 2 & T. 81. f. 3. Raj. SuppU

62S. Rottb:;ll. N. 58.
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zffjy zouden zy op buitendykfe Landen, hier vt.

aan den Ykant , groeijen (*). De Heer Hal-
"^^lïf

^'

JLER vondtze overal in de vogtige Valeijen der Hoofd-

Alpifche Bergen, en befchryttze dus.

„ Plagmaakende Haln-jcn , by den Grond

„ fcheedig, gefleufd, byna altoos hard , krom

;

3, drie Duimen of op 't hoogfte een Span

3, lang, ongebladerd ; uitgenomen een Ton-

getje, uit het Scheedje, beneden 't midden

„ aangedrukt (f). Twee Kelkfchubbetjes die

„ ongelykzyn, (ovaio-fpadicecB^^ha grootfte

5, de geheele i\air gelyk en langer ,
gefpitst

,

„ niet gebaard; het andere korter. DeAair

„ zeer dun ,(Jïyi6ia) met weinig Blommetjes

,

drie op 't hoogde. De Baardjes om het

5, Zaad korter. Een lange Styl , driedeelig

5, aan *t end,

In het Schwartswald , in Bohème en Enge-

land, groeit (zegt hy> deeze- Soort hooger ,

tot een Span; met rcgte Halmen, de Aair een

weinig lyviger , en tot vyf Bloempjes bevat-

tende, het eene Kafje langer dan de geheele

Aair,

ScHEUCHz Lam^zhi. T. 7- f. i8. Junc. parv. paluftris

cum parvis Cap. Equifeci. Pluk. Plujt. T. 40 f. 6.

Gramcn Junceum Fol. & Spica Junci , minus. C. B.

Pin. 6. Hall, Heh, N. 1335.

C) CoMMEL. Luiig, HoU. Catafog, p. 50. Vid. & Ro-

SENTHAL. Flor. Ikl^. AuK ^cud. VI. p. 5-1.

C\) Infra medü gnmdem appresHim. An Glandem?

F J
II. Deel. XIII. Smi.
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VT. Aair, met Draadjes van de Aair uitgaande,

ul'^' als een foort van Pluis. Nogthans acht hy de»

zelve niet daar van te verfchillen.

In vSweeden maaken deezc Biezen, die men

'er Myrfaef of Mosfatuf noemt , volgens L i n-

N^us Turven in de Veengronden uit, en zyn

gemeen in dc Bofchachtige Gewesten (*). Hy
verklaart Julks nader in de Laplandlche Plant-

befchryving , zeggende , dat aangezien de Wor-

tel jaarlyks nieuwe Schubben aanzet op de Ga-

derde overblyvende , waar tuslchen de Wor-

tels uitfchieten , de Plant , hier door, boven

den Grond zig verliefFende, die Plaggen maakt

van los Veen, welke aldaar zo gemeen zyn in

de Bosfchen, een Soort van Turf maakende»

die ligt in Brand vliegt en fchielyk verbrandt.

Dit maakt het afbranden der Gronden, wanneei:

men in die Bosfchen nieuwe Landen ontgin-

nen wil ; alzo die bovenkorst , uit zulke Bies-

Schubben en Mos famengegroeid , na 'c uit-

droogen geheel ontvrugtbaar is ; zo zyn Ed.

aanmerkt, noodzaakelyk (f).

Zeer blykbaarzyn gedagte Schubben, het on-

derfle der Halmen en den Stoel bekleedende ,

bruin van Kleur, in twee Plantjes van derge-

lyke Biezen, door den Heer Thu^ berg in

Japan verzameld, wier Halmen ongevaar de

lang-

n Habitat in Paludibus Cspitofis , Turfas confti-

tuens, T ilgatisfiinus in fyiveftribus Proviutiis. flur. Snee

il- V- 'S.

(i; F/ora LPfToftica, p. i^.
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langte hebben van een Span : gelyk ik dezel- VI.

ven thans in myn Japaniche Herbarius be- '^^^j'^

fchouw. ^Hoom-

(7) Bies met de Halm rond ^ naah BorfleU j^^^^^

ackiigy en eene hyna Kop-elronde end- Aair, Capitams^
Hoofdige,

In Virginie is de Groeiplaats van deeze, wel-

J-e door den Heer Clayton Cyperachtig Gras,

met dunne Biesachcige Steelea , getyteld werdt.

De Hoogleeraar N. L. Bltrimannus heeft

deezea bynaam gegeven a:in een Indifch Gras-

plantje met Bladerige Steelen en ronde Wolli-

ge Hoofdjes, 't welk zynEd. niettemin tot het

Geflagt van Cyperus betrekt (|).

(8) Bies met de Halm rondachtig^ naah^Bor- ynr.

fteïachtig^ en eene tweekleppige Eironde
^f^'^'"'^'^'

jiairi de 2jaaden naakt, Speldach-

Een allerkleinfte Soort van Biezen , die men
Speld- Biezen zou kunnen heeten , groeijende in

en dikwils onder zuiver Water, op een Zan-

digen Grond in verfcheide deelen van Europa.

Onder den naam van Zeer klein Biesje metHoofde

II. Deel. XIII. Stos.
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VI. jss van Paardejiaartkruid , befchryft E o c c o N B

'^^i'ï]^^'
die Gewas , dat hy aan den Oever vaa de Loi-

HooiD- re, in Vrankryk, hadt gezien. In S,witzer-

land hadt H al ler hetzelve overvloedig aan

de kant van Meiren gevonden. Moriso-ïT

nam het aan de kanten van Slooten, by Ox-

ford in Engeland, VfüiZr. Plukene i tekent

aan, dat hetzelve hem gedroogd door zekeren

Heer, die het gevonden hadt, was gefchon-

ken. By Dantzig is het door den vermaarden

Breyn waargenomen. In Sweeden groeit

het niet alleen , maar ook in Lapland , veel-

tyds onder Water , orfitrent een Duim hoog

en is in de Rivieren aldaar niet r nrreraeen. De

bloote Zaadjes hadden den Heer Haller het-

zelve van de Biezen doen afzonderen. Het

groeit, in Switzerland, fomtyds twee Dui-

men hoog.

IX. (9) Bies met ronde naakte Halmen overhoeks^

flutZr ^^"^ Bladerigen flappen Steel.

de, Op Waterige plaatfen in Vrankryk en En-

bivalvi , Seminibus nn

Lugdb. 49. Juncelliis

J^lm, T. 40. f, 7. Jui

pauciflorA. Ham.,

(9) Sctrpus Culmi

foliofo flaccido. Sp, i
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g«land komt deeze Soort voor , die in deNcor- VI.

delyke deelen van Europa, zo 't fchynt, niet

wordt gevonden. Men heeftze nogthans in^Hoom-

Vriesland , omtrent Bergum , zo in het Wa-

ter, als op vogtige plaatfen van de Hey , waar-

genomen. Op den Grond kruipt , doch in 't

Water vlot dit Biesachtig gras , met dunne

Rankjes, die als uit veele Leedjes famenge-

fteld zyn , zo dat het van 't Fonteinkruid wei-

nig verfchilt, dan door de rondachtige Hoofd-

jes , insgelyks byna als die van 't Paardeftaart-

kruid , of liever Knodsachtig. Aan de Leed-

jes, die veele fmalle Blaadjes uitgeeven, han-

gen Worteltjes , waar door het uit den Grond

zyn Voedzel trekt.

IL Met een ronde veel-Aairige Halm.

(lo) Bies met de Halm rond en naakt , en

reek Eyrofide gefteelde end- Aairen. ^^'^"^^

Onder den raam van Biezen is deeze Soort

al-

5 akemis Capitatis. R- i^»S^h* 49- Savv,

minimum. Raj.

K. Abn. i8o. T

Spicis ovatis
i

IL Dr-Et. Xllt. Stik.
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yi. algemeenst bekend 5 wordende in 't HoogJ

n^l^"" duitfch Binzm , in 't Engelfch Rushes gehe*

sÏuk"*^'
ten j en in naam dikwils verward met de Bloem-

3iatten' biezen , die men in Franfch Joncs tytelt,

naar den Latynfchen naam Juncusyhy foinmi»

gen, evenals de Nederduitfche, onverfchil-

lig gebiuikc voor allerley Biezen , groot en

kleiij. De Groeiplaats is allom in zuivere

ftil ftaande en ftroomende Wateren , zo aan den

Oever als op aanmcrkelyke diepte , door ge-

heel Europa. By ons komen zy zeer veel aan

Rivieren, Vaarten, Slooten, Graften en Mei»

ren , als ook op fomtyds onder loopende Gron-
den voor , maakende , op fommige plaatfen ,als

geheele Boslchagiën ; waaf Van de Biesboschy

niet ver van Dordrecht , den naam voert.

Verfchei- In grootte overtreft deeze Soort alle andere

*^~''^'®'^^"*Bicsgewasfen van ons Wereldsdeel , opfchie-

tende tot vyf of zes Voeten hoogte. Wanneer
zy een minder voordeeligen Grond begaat

,

nogthacs , blyft zy kleiner ; gelyk men die

zeer veel aan de kanten van onze Slooten en

Vaarten ziet, aldaar zy naauwlyks drie Voeten

hoog voorkomt. Doorgaans heeft zy eenvou*

di-

bus peduncalatis terminalibus, Fl, Suec. 40 , 46» Dali-

lis, R. Lugdb. 48. Scirpus Paliiftris altisfuniis. Tourna
/«/?• 5*8. ScHEüCHZ. ^gi'ojl. p. 354. Junciis maximus f.

tnaximus. Lob. Ic, 85. Jimcus Palufciis major. Tab»
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dige ronde opftaande Halmen , om laag Schee- yj-

dig en dergelyke Bladen, die effen zyn en Aïmtu

zagt. Daar komt een Verfcheidenheid voor, Hoofd-

welke de Bladen Zaagtandig ruuw heeft, door*™^^'

TouRNEPoRT opgemerkt , die hy oordeelde b^IT^^*
met zekere Afbeelding van Lo bel overeen-

komftig te zyn (*): doch dit is de eerfte Soort

van BieSgras , hier voor befchreeven. Een
weezentlyk verfchil, van deeze zelfde Soort,

wordt in de plaatzing der Aairtjes opgemerkt,

welke fomtyds zydeling , een end %vegs bene-

den den top geplaatst zyn, als in de figuuren

van LoBEL en DoDofyJEUs, fomtyds aan

den uiterften top der Halmen, gelyk in de af-

beelding van T A B E R N EM O NT. H A L L E R

heeft die laatflc op de Eilandjes van den EI-

zas, in de Ryn , gevonden. Ook is zodanig

een Matten - Bies, waar van ik een fraay Exem -

plaar heb, den Heer Thünbero in Japan

voorgekomen , met Kegelvormige Kaneelkleu-

rige Aairtjes , in een Kroontje aan 't end ver-

gaard. Op Ceylon vondt zyn Ed. eene

Bies, die weinig daar van fchynt te verfchillen

:

zo dat deeze Soort ook tot Oostindie behoorr.

De

= 19 ' 587- Juncus hniofchoenos, Dod. Pempt. 605. Scirpns

Caule tcreti , Paniculi latenili Ramofa , Locuftis ovatis,

l\.KX.v,He!v, inchoau N. 1337-

(*) S.irpu«: Pakiftris altisfimus Fol. & Carina ferratis.

Injl. p. 5^8. Gramen Cyperoides. Bücc, p. 70» Cyr.lungiij

tiiodorus lyiveftris. Lob. A. 76. Pianu mv. p. 533.

ÏL DsÊL, XIII. Stok,
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VI. De verfchillende hoogte naar de Groeiplaats

^inf^' heeft hier ook doen t'huis brengen de Laagers

JoofD- Moeras- Bies vaü Scheuchzer(*) , welke de

y»ï«//^K-II^l"^op 't dikfle maar als een Schryfpen heeft;

''0^' daar de Halm deezer Biezen , in fommige Mei-

ren , om laag wel een Duim dik valt. Hier toe

betrekt men ook de Waïdhintfen van Taber.

NE M ONT met Wollige rondachtige Hoofd-

jes, die mooglyk nader aan de volgende Soort

zou komen. Dat in diepe Waters deeze Bis-

zen fomtyds niet bloeijen , noch Halmen fchie-

ten , en dan , door de langte en dunte der

Bladen zig als een Soort van Wier vertoonen,

heeft de Heer Bern. Jussiect aangetoond (f).

De wyd vermaarde To urnefort zou hier

door misleid zyn geweest Ci).

Gebruik. Ten opzigt van 't gebruik voldoen deeze

Biezen aan den naam ; alzo men 'er op verfchei-

de pbatfcn , inzonderheid in Vriesland , onze

gewoone Vloermatten van vlegt. Die fyne

Matten, uit de Zuidelyke deelen van Europa,

onder den naam van Spaanfche en Alikantfe

bekend, zullen waarfchynlyk gemaakt worcea

van een fyner foort van Biczen. Dus zal het

üok
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ÏkA gelegen zyn, met die fyn« Matten, waar \a
van de Chineezen en Japoneezen , en andere

Oostindifche Natiën , zo veel werks maaken ,
^Hooto*

in de opfiering en affchieting van hunne Woo-
ningen , en tot Zeilen voor de Vaartuigen

als, ook tot het maaken van Korfjes, Mand-
jes, Kistjes, die ongemeen fraay zyn. Ik wil

CU niet ftaan blyven op derzeh^er gebi-uik by
de Turken en andere Afiatifcbe Volkeren , bin-

Denslands. De Heer Gmelin zegt, dat de

Tartaaren van de Steelen der Êiezcn vSpreijen

vlegten , welken zy in de Zomer onder 't Lig-

haam leggen, om koelder te rusten. Door ge-

heel Siberië , getuigt hy , komen die Matten-

Biezen m de Meiren voor (*).

Zo heeft de milde Natuur haare Schatteft

over den geheelen Aardbodem verfpreid. Welk
een onbefchryflyke nuttigheid levert niet dit

verachrelyke Gewas aan de Menfchen uit? Plt-

ïjtus maakt reeds gewag, van de^zelfs gebruik

tot Vischkorven eh Fuiken, als ook tot Lam-

pen , waar tóe het Merg nog heien dikwils

gebruikt wordt, en hy verhaalt , dat zy by dè

Zee - Alpen zo zwaar groeiden , dat zy ,t)pen ge*

fnoeden, Daimen breed waren. Ook fchynt hy

op te merken , dat men 'er de Scheering tot

Zeeven in Egypte van maakte (t). De grové

CO F/or, Sib. Tom. T. p. r.

(y) Utilisfimus ad Vitilia IToloschoenos
, quia molli*

& Carnafus eft. Ufus ad Nasfas Matinus, VltiÜum ele*

G
il. DtïL. XJII. Stok.
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VT. re Biezen dienen nog, op veele plaatfen inEu-

III
" ropa, rot het dekken van Boeren ooningen

sSk"*"'
Stu'pen , gelyk in Sv.eeden , a'waar men "er

Matten. Zadels mede vult en het ook, in tyden van

Bies. gebrek, tot Beeften- Voeder gebruikt, zo Lm-
NjEUS meldt (*;. Or-k heelt men bevonden,

dat de Biezen, overlangs in dunne reepen ge-

fneeden en gedroogd zynde, famengelymd,

voor Papier kunnen verftrekken. liet verfche

Merg is om op Brandfteden te leggen aange-

preezen (f).

^.I»^^ (li) Bies met de Halm rond en makt ^ de

Hoii^^ Aairtjes byna Kogelrond , gekropt , gefleeld ;

^'^v!ZZ tweebladigt ongelyk^ gefptst Omwind-

Dee7e Soort, die door haare ronde Aairen

van ne voori^.ianJe allermeest afwykt, zou de

eigentlyke Uolofchmus der Ouden zyn, zo

fommigen willen. Dezelve groeit in de Zui-

delyke deelen van Europa, en is in Italië niet

alleen, maar inzonderheid omftreeks Mont-

pellier, zeer gemeen, by en tusfchen de an-

m Lumina &c. Hifi, Nat, Libr. XXI,

CO t't-^r» SuPc. II.

(f Ej'fu Nat. Cr,

(11) Sdrpus Cuhro
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dere. In grootte verfchilt zy weinig , berei- VT.

kende fomtyds ook tot vyf Voeten hoogte, ''^'n^'^

Het zal mooglyk eene Verfcheidenheid daar ^
Hooi»

van zyn: want de Aairen komen in dezelve

fomtyds ongefteeld en digt getropt voor, zo

B a O HiNüs aantekent.

(12) Bies met de Halm rond en naakt ^ en een Xlt

zydelings Hoofdje met een emgebeogen ^ujtralls^

Blikje^ de Bladen gefleufd.
x-^t]^^'^

'

Het zelfde zou men van dccze kunnen den-

ken , ten opzigt van de volgende , raar welke zy

Veel gelykt; maar zy heeft twee Blaadjes of

onvrugtbaare Halmen, die regtopftaan, glad

zyn rn gefljufd, (niet rond en aan den Voet

Scheedig met een rappigen rand.) De Hal-

men zyn rond en glad, naauwlyks een Voet
lang, boven het Hoofdje met een opgeregtfr

maar geOeufde Tip , langer dan het omgc
boogen Blikje aan de Halm. Het Hoofdje is

Kogelrond, ongefteeld, ftomp, Roestkleurig,

mee gefchubde Klepjes, die aan de punt by*

na driekwabbig ftomp zyn , de zydkwabben

bruin getipt. (13)

rotundis. C B. Pin. n. Thratr. 174. Scirpoides marid-

mum , Cai>it. fparfis glomeratis. Sche jchz. Gram. 371.

Holofciioenus. Dalbch. /////. 987. Ger. Fnv, p. ii6%

yiis Culmo tcreti nudo , Capitulo lateralJ,

flexa i Fuiiis CanaliculatiS. Sijjt. Nat, l^e^i
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VT. (15) Bies met de Halm rond en naakt, en een

AïDEEu
zydelings Hoofdje , dat Kogelrond is , mtt

^HooFD- een omgeboogen Blikje.

slill'us Aan de Zeekust van Provence en van Lan-

"^"Room-
8"^*^°^ omftreeks Montpellier , als ook by

fche. Rome , groeijen deeze Biezen , die daar van

den bynaam hebben. De hoogte der Bladen

en Halmen is één of twee Voeten , doch zy

zyn Draadachtig dun en aan 't end fcherp ge*

punt. Een, twee, drie of meer Duimen be-

neden de punt, groeit een Wrattig Bolletje,

dat famengefteld is uit veele digt gekropte

Aairtjes, uit Schubbetjes beftaande, die het

Zaad bevatten , dat langwerpig is en drie-

kantig.

XIV- (14) Bies met de Halm naakt en Borfielachiig ^

BorfSgS ongejieeldc Aair aan h end.

Dit zeer kleine Biesplantje komt aan de Zee-

kusten van Europa , alom , voor ; gelyk het

(13^ Scitpus Culmo tereti nudo , CapUuIo lateraÜ

conglobato, Brafteïl reflexa. Gouan Mansp, 30. Gs-

tola. Barr. Rut. 1249. T. 255 f. 3. Scirpoides acutuW
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ook in de Zee -Duinen by Santvoort en Mui- vi.

dcrberg, en by ter Goes in Zeeland, is ge
vonden. Het heeft naauwlyks de hoogte van Hoofd-

een Vinger en de tropjes van Aairen , die aan

't end der Steeltjes groeijen , zyn naauwlyks

zo groot als een Neet, zegt de Heer Gouan.

Mor IS ON merkt aan, dat het zelden hoogcr

dan esn Handbreed worde, en dat de Bladen

naauwlyks dikker dan Paardehaair zyn. Het

kwam dus , in Engeland , aart de kanten van

Poelen en Moerasrcn,op veelc plaatfen, voor.

Wegens de kleinte kan men het ligt met dc

volgende verwarren, welken 'er, volgens den

Heer Rottböll , flegts Verfcheidenhedea van

zouden zyn.

(15) Bies wei de Halm rond en naakt ^ en m- xv.
gefteelde Aairtjes , die in midden van de^f^^^^^
Halm famengekropt zya, ^Hurken-

De vermaarde Tournefort fchynt dee-

-ze omftreeks Parys niet gevonden te hebben,

dc-

Cnlmo nudo Set, Srkis pedunculatis. R. Lugdb. 49,

Scirpns omnium minimus Cap. brevioie. Tournf. I»Jl.

528. ScHEüCHZ. Gram. 35S. Juncus inutilis f. Chams-

fcbcenus, C B. Pi>i' 12. Frudr. 22. Juncellus omnium

minimus. Mori$. Ihjl. 111. p. 232. S. 8. T. 10. f. 23.

Oed. Dan, 311. Rottböll, p. 47. 15- f, 4.

(15) Scirpus Ciilmo tereti nudo, Spicis fcsftlibus iii

n^.P<lio Cuimo glomeratis. Dalib. Faris. 16. Sc.rpus fu-

bu5. ïouRNF. Injl. 528. _



VI. dewyl hy 'er , in zyne Kruldleezingen aldaar ,

^lll"* 8*^^° g°wag van maakt, en men het,by Vail»

Hoofd- lant , met een Sterretje getekend vindt.

XVI. Bies met de Halm tweefnydigt makt^ het

Kroontje fmengefldd ^ de ^airtjes Ef-

rond.

Heritfche:

In Virginic is dceze door den Heer Cla
TON in de Herfst waargenomen, de Halmpjes

ook niet meer dan een Handbreed hoog heb-

bende en de Bladen Grasachtig flap, Delioofd-
jcs of Kfoontjes beftaan uit drie ongeftr elde

Aairtjes, by elkanJer , in een mikjc van twee

dunne Blaadjes. Deikilve moettn aanhaa*

lingen van Plu ken e Ten van wylen den Heef
B URM ANNus hier t'huis gebiagt worden, en

*ou dus deeze Soort zo wel op Ceylon groei*

jen ais in Noord - i^merika. De HeerRoTT^
EÖLL hadt, in den jaare 1760, met den Heer
JussiEü, by Paryseen dergelyk Biesje ge-

vonden, zo hy oordeelt en afbeeldt, doch dit

hadt maar één Omwindzel- Blaadje,

(17) Bies

JiofitS, SpimlLs ovatis. A:attt. i8o, Scirp! Foliofus iui/?I*

Ins yviitiimnrilis *c. Clavt. 772. Gramen Junceum rerpu-

fiüum Q'ri!lHCci<! fü'iis ^tliit)]=itiun. Pluk. ^/w. 179. T.

bafin foliolis bmis acutis. JJurai. io8. T. 47- ^- ^



Grasplaktef. Ï03

(17) Bies met de Halm ma'it, Haairachtig vr.

Volgens decze door den Heer Linn^eüs JXjLwi'

verbeterde bepaalirg , Jcunncn gcene aanhaa- ^'^g'^''^"^'

lingen (land houJen op deeze Soort, die van bladise.

zyn Ed. thans is befchreeven , als Haairach-

tige Blaadjes hebbende , naauwiyks een Vin-

ger lang , en naakte Halmen, weinig langer

of dikker : onder 1 et Kiooiitje f en HorfteÜg

Blaadje, laDj^cr dan de Aairijes , waar var aan 'c

end drie Eyronde gcfteeld,het middelflc ongc-

fleeld, beftaande uit Roestkleurige Schubbe-

tjes, die groen gekield zyn en ftomp.

Zeer naa komt aan deeze Soort dat Ceylon* Plaat

fche Biesgewasje myner Verzameling, in Flg.^^^f^'^^^^

a afgebeeld. Want hetzelve heeft de Blaad-

jes Haairachtig dun , geea Vinger lapg en de

Halmpjes weinig dikker of langer, naakt. De-

zelven zyn aan 't end gekroond met twee

,

drie of meer gedeelde Aairtjes , omringende

een ongefteeld in 't raidden; zodat het volko-

men aan de bepaaling voldoet; 't welk men in

geene der aangehaalde Figuuren of befchry-

vingen vindt. Wylcn de Hoogleeraar Bur-

iiANNüs zeid', in de text,dat het Hoofdje

Seirptt.1 Ciilmo nudo Capülari, Spicis Peduncii-

dm ; de Aairtjes gefieelU, één ongefledd in

'/ midden.

met

ïatis intermedia fesfili. Sp, Phnt.

G4
II. Deel. XIII. StüK.
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Vï. met één Blaadje gefchoord was, en in de bc-

^iii^^' paaling met twee Blaadjes , 't welk zyne Fi-.

^
Hoofd- guur ook aanwyst. Hermannus fprak van

een Ceylonsch Zandgra\^ met Hoofljjes van Bie-

zen , aan den Voec Bladerig : *t welk zekeilyk

meer dan één Blaadje aanduidt. In het mync

hebben de Hoofdjes een Omwindzeltje van

vier ongelykc fpitfe Blaadjes, gelyk in hetCy^.

pergras: waar van het kleinfte, oïzser kleine ,

hier mede is verward geweest , zo de Heer

RoTTBÖLr. aanmerkt. Zyne Afbeelding , op,

deeze Soort door Reichard aangehaald,

kan nogthans daar toe niet behooren , als aN.

temaal ongefteelde Aairtjes hebbende ; zo ge-

zegde Deenfche Heer zelf erkent. Men kan

klaar zien , dat de Steeltjes hier niet door af-

gevallen Schubbetjes veroirzaakt zyn, gelyk

zyn Ed. vermoedde plaats te kunnen hebben;

alzo hy uaarfchynlyk dusdanig niet hadt

zien, met weezentlyk gefteelde Aairtjes (*).

Dus ziet men dat de vier laatfle Soorten,

hoe zeer ook in kleinte van Gewas ftrooken-

de , rn weezentlyke hoedanigheden verfchÜ-

len. Geheel wat anders is 't de Aair enh/d en

aan den top te hebben, gelyk in deBorfteli*

s;e, of in 't midden van de Halm, gelyk in 'de

Hurkende: of fm/jengeffe/den ongsüeeldf ge-

lyk 'm de Herfstfche , of gefleeld , gelyk in

dee-

C ') Zie RoTTB. Nov. T^fiLT* 49- Tab. XIIL Fig.4'



deeze laatfte Soort. Die onderfcheidingen zyn "VT.

zeer duidelyk cn in de ;\fbeeldingen zelfs ken- ^l^'''

III. Met een driekantige Halm en naakte

Pluim,

(18) Bies met de Halm driekantig y naakt, de ^]^}\
Aairen byna ongefteeld en gefieeld^ met détnqt!Xr,

pumgelyk.

In de Zuidclyke deelcii van Europa komt
dceze Bics voort , die daar van den bynaam

heeft , dat de zyden der Steelen vlok zyn v
niet ingedooken. De uitfchieting van de Aai-

ren, die gafteeld en ongedeeld zyn, is een

weinig beneden de fpitfe punt der Halm. De-

zelve is zagt en zwartachtig groen , met bruin-

achtige Hoofdjes, volgens MicHELius,dic
dezelve op verfcheide pTaatfen by Florence

vondt en ook van Londen gekreegen Iiadt.

(19) Bies met de Halm driehoekig naakt ^ ge- XIX

fpitst^firr^^*

08) Scbp-.is Culmo triciuetro nudo , Spiculis fesfili-

l^eg. XIII. Sciriio - Cyperus Pahillris , Canle moIU &c,

MiCH. GtH. 47. Juuciis iicutus IMnritimus Caiile tr:quc-

tro moUi
,
procerior. Pluk, Alm. 200. T. 40. f. 2. EUj,

Stippl. bzq.

(19) SurvHS Culmo triangulo niuia animinato <^c.

G 5

il. D*EL. X^II. Sxc?;
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Jpitsti m famengemptc ongefieeide Aairen

zydelings,

In Engeland , Italië, Swit^erlard en Virgi-

nie , worden de Oevers van brakke Meij en aan

den Zeekant bekleed Joor deeze Soort van Bie-

zen, die wegens de lan^c fpi fe punt van de

Halm, welke bo^e ids BVoeuien uiideekt , ge-

bynaamd zyn. Derzelver Halme >'yn drie-

Jcan ig, drie'ioek'g , rn^^c drie lv!c:en , aan de

hoeken iamengekneenen. Zy ht bben de lang-

te van één of twee Voeten en daar boven. De
punt is flap ?n drkwils omg-kromd. De Aair»

tjes zyn ovaa; , getropt, bruin en bleek bont

,

veel na.r die van onzen VVater - Cyperus , die

ftraks volgt, gJykcnde.

(20) Bies tnet dc Halm driekantige naakt 'y een

;ƒ
famengejleïd Kroontje ^ ds Aairtjes der gaf»

feïiug ougcftccUL

In Oostindie groeit deeze , die een uitge-

Scirpo - Cyperus Panicuia glomeratl e Spicis imbricaris

compofita. ScHEüCHz. Gram. 404, T. g. f. 14. Hall.

Melv. N, 1338. Sciri^o - Cyperus maritimus. Mich. G«f,

B. Fhu\u Prodr. 23. Mor. S. 8. T. 10. f. 20. Pluk,

T. 40. f. I. 3-

OioJ Scirpus Culmo triqnetro nudo , UmbeHa Jprom-
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fpreicle Pluim heeft van ronde Aairtjes , veel vi.

gelykende naar de Hoofdjes der Blocmbiezea.

Men vindtze by den Heer BurmannusjOd- Hcors.

Jer de CeylonlVhe Plancen , KIei?i Gras ge-

naamd , met ceu Takkige Aair van drie Duk
men 5 als van de Gcarscen-Biczc: hoewel de

Aairtjcs liier vooiikonien op gegaffeld^ Steel-

(21) Bies mt de Halm driekantig , makt 9 en XXI.

een eenvoudig Kroontje^ym Eyonde Aair- echmlfus,

tjes,
SteJifiügsI

De ronde fteke'ige Hoofdjes , veel naar die

van 't Spa'-ganium zweemende, onderfcheiden

deeze Soort, die zo V7cl in Noord- Ame i ka

groeit als in Oostindie. Maar, hoe dcs^ze be-

hooren kan tot de Biezen met een naakte

Pluim, daar dezelve, volgens de Afbeelding

van P L u K E N ET , «ülk een ftefK Omwindzel

heeft, verftaa ik nier.

(92) Bies mn de Halm driekantige en een ^XXih

Ómge-

r:i) Sfirpus Culmo tnquetro nudo , UmbeUa fimpli-''"^^*^'

Cl, SiJicis ovatis. //. Z0^j/.s^. Gramen Cyperoides Ame-

ricmmn, Spicis grandioribus &c. Pluk. ^/w. i^g. T.

Cap. cotiglobfttis rotundis. Burm. Z<?j»/. 107. Burm. F/.

Lui. 3 2. Cyp. Flor. Capit, ereftis rcdunculatis. Grok.

C22J Scir^'ks Cuimo tmuftro ümUIla fiaiplici , Spi-

jl. DEefc..XIII. Stok.
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eenvoudig Kroontje ^ de Bloempjes der Aai'

ren agterom geknikt.

Een wonderlyk aanzien geeven de omge-

Jcnikte en als neerhangende Blommetjes dei

Aairen aan deeze Soort; wier Groeiplaats in

Virginiezou zyn. PlükeN ' t heeft het een

Indiaanfchs Soort van Cypergras , met een

fianije Pluim , van neerhangende zwarte air-

tjes, getyctld»

(23) Bies met de Halm driekantig ,h^na naakt;

^ de Ormvindzels van langte ah de Pluim , op

de kant gehaaird,

(24) Bies mzt de Hahn driekantige makt; het

f. Kroontje byna naakt; de Aairen laag',m'

pig, ongejieeid en endelings,

Crootelyks verfchiüen deeze beiden niet.

nyt. T. 415. f. 4-

(21) Scirpui Cuimo trïquetro fubnudo, Involucrisl

rit. Ptinicute cifiatis. Cyp. C«lm. triq. nudo, Paiiic

liphylia &c. R. Lugdb. 50. Gramen Cyperoides maji

Jpicis ex oblongo - rotundis corapaftis Ferrngineis, Slo.

36. ^'/''V I. T. 77. f. 2.

(24J) ^irpns Ciilmo triq. nudo. UmbeM A.bnud

ïpicis obloiigis rosfiiibus termiiiaiibiisqiie. Scirp. Cnl

irafnen C^'peroides majus Aquaticuni;, Paiiic, p!ur,
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die op Jamaika door den vermaarden Sloane vt.
•

waargenomen zyn. De eerfte vondt hy op ^^ffl^
Moerasfige plaatfen aan den Zeekant ; de an- Hooïd,

dere, by Caymanes, in eene Rivier van zoet

Water. Deeze wordt ook geteld onder de

Planten van Virginie, met aanmerking, dit de

Pluim kleine Blaadjes heeft. Door de Kleur

der Aairen Ichynen zy het allermeest zig te

onderfcheiden, en daarvan hebben zydenby
naam. Een dergelyke was van Tranquebar

in Oostindie gezonden , zo de Heer Rotiböll

meldt, die *er den bynaam aan geeft naar de

veranderlyke Geftalte en ze tot een ander Ge-

ilagt betrekt (*).

(25) Bies mei de Halm driekantig, naakt; en XXV.
een meervoudig famengefteïd Kroontje , dat

jijftiZ^l^f'

een BorfleligOmwindzelheefi; demiddeljie Geerst-

Zeer duidelyk is deeze door den Heer N»

«eis fparfis , Spkis ex oblongo rotundis Spadiceis, SuoA:r,

ffam. 36. Hifi. I. T. 76. f, 2.

C) Schoenos polymorphus. Nov. Plant, p, 67.

Scirpus Cuimo triquetro nudo , Umbelia fupra-»

decompofita . Spiris intermediis resfilibus ; Involiicro Se-

II, DM^ XKI. ^tm
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irmti..
^' ^^^RM ANNUs afgebeeld, die op Java gtf.

11,. nocmd zou worden Rompot otitan y dat is
l(HjïD- Wild Gras. Het heeft vcele naakte, driekan.

tige, gladde Halmen, van een half Voetlang,

en Grasachrige Bladen , die het onderfte be-

klepden. IL t Kroontje is zeer lugrig uitge-

breid, hebjende zo wel de byzondere als al»

gemeene Omwindzels van korte , fmalle fpitfö

Blaadjes. De Aairtjes zyn gefleeld , allen Ey-

rond, van grootte en figuur byna als Gecrst-

zaad.

(2C) Bies met de Hahn driekantige iiaah; het

Kroontje eenvoudig , met langwerpige Aai-

ren en Ekvormige cenblosmige omgehoogent

Blommetjes»

Denze , ook in Ooftindïe waargenomen 9

gelykt zeer naar het Schraal- Aairige Cyper*

gras of naar de Omgeknikte Bies , van hier

voor, maar Blommetjes zyn ru'mfchootig

orageboogen. Zy heeft Grasachtige gekielde

Blad-n cn driekantige naakte effene Halmen,

van een Voet lans:- Het Kroontje is ongelyk

,

cn heeft een veelbladig Omwindzel, dat lan-

ger is, vaa Grasachtige Bladen.

("26) Scirpus Cuimo triq. nudo, LTmbel!:! Hmplici, Spl-

igr. Kyllki^a umbeUata, Rotxb. Fluat, f. 15. T. ^

XXVT.

Cijperoi-

Cyper-
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(27) Bies met de Halm driekantig', een Blade- vi.

rig geklonterd Hoofdje^ met de Schubben -Atdeei,.

der Jairtjes driedee/ig, in 't midden Els- Hocro-

xormig. "T^vit,

Om dat de Heer Linn^eus dit Gewas, in

Sweeden , aan den Zee Oever had: gevon- Giüigaaa*

den, dien hetzeke aldaar , op f immige plaat-

fen, even als de Matten -Biezen de kanten van

Meiren (zegt hy) bekleedt , gaf zyn E 'er

deezen bynaam aan , die in 't algemeen geens-

zins toepasfelyk is. Het groeit niet alleen o-

veral in de binnenslandfe deelen van Euro-

pa , maar komt ook by ons aan de kanten van

Rivieren, Meiren en Slooten, zo wel in zoec

als in zout Water , doch ook dikwils op on-

derloopende Gronden aan den Zeekant voor.

In Neder -Saxen is het gemeener dan inSwit-

zerland , zegt de Heer Haller, die in 't

by-

(27) Scirpus Culrao triquetro , Panlculi conglobati

foliacea, Spicularum Squamis trifidis, intermedia Subu-

lata. Gort. Belg. 14. FL Suec. 39 , 47. Dalib. Paris,

15. R. Lugdb. 50. Cyperos rotundus inodorus GemKini»

cas. C. B. Pin. 14. Theatr. 215. Gramen Cyperoides A-
quaticum vulgatius. Lob. Ic. 20. 4. Cyp. rot. inodorus

Anglicus. C. B. Pin. 14. y. Cvper. Panicuia compaftl.

ScHEucHZ. Gram. 400. T. 9. f. 9 , 10. 9. Gramen Cy-
peroides Paniculi fparfi majus C. B. Pi». 6. §. Scirpty

Cyperus paluflris &c, Mich. Gen. 48. Scirpus Locuftis

ovatis nutantibus , Caulo triquetro » Panicuia Foliofi ra-

mofa , Glumis dsntatis Ariftatis. Hajll. Ht/u. inckoat, If,

1339»

ü. Db«x.. Xm. Stüiu



VI. byzoiider aeht geeft op de verfchillende ge^

^n?^' daan te, welke het in 't Water of op 't drooge

sSk°^°'
groeijende bekomt en waar door de opgege-

GaUgaaK. vene Verfcheidenheden zyn te weeg gebragt»

„ Op 't drooge, (zegt die groote Kruidken-

5, ner,) heeft het een driekantige Stengel van

„ een Voet hoogte, en platte fpitfe Bladen

^

„ byna even lang. Aan den top komen twee

j, Blaadjes voort, het eene van twee Duim ,

„ het andere korter , beiden fchraal, in hunne

3, boezem bevattende van vyf tot agt of tien

j, dikke Eyronde, bruin- roode Aairen, digt

getropt op korte Steeltjes. Zy beftaan uic

„ drooge, ftompe Kelkfchubben, die twee-

j, hoornig zyn , in 't midden een Baardje uit*

5, geevende, dat geboogen is. De Bloem*

„ Kafjes ,
weinig verfchillende, zyn viertan-

5, dig; hst Zaad is met Borftels omgeven; de

5, Styl driehoornig.

5, In 't Water groeijende is het Gewas in

„ allen deele grooter ; met Halmen van drie

„ of vlér Voeten hoogte : met Bladen onder 't

„ Hoofdje , één van een half Voet , een twee*

de van drie Duimen lang; waar fomtyds nog

„ eenderde bykomt. Eenige Bloem -Aairen

5, hebben korte , andere lange Steeltjes, vier-

5, of vyf-Aairig;zo dat, in 'c zelfde Hoofdje,

5, dikwils byna dertig Aairen voorkomen-

5, Dezelven beftaan uit Schubben , als voorge*

„ meld, eu zyn veelal een Duim lang,"
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Op dergelyke manier , hoewel ook dikwils VI.

kleiner, komt dit Gewas , 't welk veel naar de ^lu^^^'

echte Cyperusfen gelykt, zo menigvuldig aan fooïo.

onze Waterkanten voor , dat het te verwon- Oaiigaatt,

deren is, hoe men 'er naauwlyks een goede

Afbeelding van hebbe. De befte Haat by Lo-
BEL onder den naam van Groot en gemeenst

JVild Galigaan^Gras, dat hy een plaats geeft

5y de Gras - Soorten , zeggende daar van :

j, Onze Water - Grachten zyn geraeenlyk daar

3, mede wd geftotFcerd
;

" en aanmerkende,

dat het aan den Wortel ook eenige ronde Bol-

letjes heeft , di^ in zyne Afbeelding ontbree-

ken. Van den Water - Cyperus van Nederland

fpreekende, die overvloedig groeide in Graf-

ten en Beeken , aan de Rivier de Schelde , by

Antwerpen, geeft hy daar een lange Aair aan,

en zyne Afbeelding ftrookt niet; hoewel

T O r N E F o R T van denkbeeld was , dat L o-

TRL door die b-iden die zelfde Gewas had

bedoeld (*% Niettemin heeft hy 'er twee by-

zondere Soorten van gemaakt Cf) , waar van

dc ééne een verfpreide Pluim zou hebben. Het

verfchil beftaat meest, 'lo 't my toefchynt,in

'c getal en de plaatzing der Aairen, gelyk men

in de Afbeeldingen van Sciieüciizer kan

zien (l); of ook en beter in die van Mo-

Plant. tnv. Paris. zfn.

CO h,P. Herhance. p. 3.^

Cl) Gram. Tub. IX. Fig, 7 , X /^/^. 9 / 10;

II

U. ÜEEL. XIII. Stuk,
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VI. RisoN C*), alwaar het genoemd wordt to-

'^^lll.^'
kslooze, ronde IVater - Cyperus' van V Noorden. In

Hooio- 't Zuiden van ons Wereldsdeel, nogthans, is

die Gewas niet minder gemeen, komende over-

vloedig in de Graften der Stad Montpellier en

elders in Languedok; als ook zo welin Mei-

ren, als aan den Zeekant, in Provence, voor.

By Weencn in Ooflenryk groeit het insgelyks

in Graften en Staande Wateren. In Engeland

fchynt het niet overvloedig te zyn, en die

Cyperus f
welke onder den naam \mEngelfcki

voorgefteld wordt , zou in gedaante vry veel

verfchillen (f): doch de deelender Vrugtmaa-

king brengenze , zo de Ridder aanmerkt, by

een.

XXVIIL C'^^) ^^^^ met de Halm driekantig ^ naakt \,het

Lin'il"^
A''rör?/;//> B/aderig , kinderende , met rond*

Maddië- achtige ^airtjes.

Eenige gelykheid in gedaante naar zeker

Bofchgras , heeft den bynaam gegeven aan

deeze Soort , die , volgens den Hoogleeraar

(*) m/l, III. S, 8. T. II. f. 9. Cyperws rotundus inodorus

Aquaticus Septentiionalis. C B. Lob.

C28) Scirfus Culmo ttiquetro nudo , Umbella foliolï

proiifera, SpicnIS fubrotuudis. Burm. Fi. Ind. 32. Gra-

Cf) Cyperus rotundus in

Mmt. 97, T. /iT^Ta?

: Oriëntale , F;uücula elegantisfima, Plvk.



N. L. B ü R M A N N u s, in de beide lodiëu groeit» VI,

Zyn Ed. , naamelyk, hadt uit het Kruidboek ^]°]^^*

van Pëtivër dezelve in bezitting, alIeen]yk^^°oïT>-

door de helft minder grootte van de Javaanfche

verfchillende. Hier toe betrekt zyn Ed. , der-

halve, het Kleine Cypergras van Sl oane,
metdigte, rondachtige jgeele Hoofdjes.

De Halm, meer dan een Voet lang, is naakt,

driekantig , glad : het algemeene OmwiRdzel

beftaat uit Degenvormige Bladen, die langer

daa het Kroontje zyn. Dit heeft de middel-

fteeltjQg zeer kort , allen op 't end met een

Bolletje, dat weder kleinere, byna als de Ma-

delieven met Kindertjes , zo genaamd , uit-

geeft, die allen uit rondachtige Aairtjesfamen-

gekropt zyn,

(29) Bies met <le UiJm driekantig gebladerd XXIX.

en een Bladerig Kroontje -van naakte Steel-

troptc Aairen,

Ann de Oevers van Meiren in vogtige Ros-

(io) Sclrp-^fx Culmo triquctro Foliofo &c. Gort. Buig.

T-. Oed. Dar.. 307. ^nec. 33,48. Dalib. Pa,\ 15.

Kaj. Angi. 4. ]>. 33. GouAN Mo.isp. 31, Cyperus Culmo

ttiquetro , Panicula FoHora &c. R. Lugdb. 40. Grameh

Cyperoides P.Iiliaceum. C. B. Pm, 6. Gramcn Arundina-

ceum , Fol acutisfimis , Pan. miiltiplici , Cyperi furie.
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AtTi^-L
overvloedig in Westgothland, kwam

ni.
* den Ridder dit Bies -Gras voor, 't welk dcor

sJJk!^°" Hoogleeraar deGorter ook in Staande

Wateren , by Catharinen - Hof, in Rusland aan-

getrofFen wevdt of als daar voorkomende be-

fchreeven. Het is omilreeks Weenen gemeen

in Mocrasfige Bofchlanden , in Beekjes en el-

ders ,
zegt de Heer Jacq^uin. De Heer

GouA N vondt het by Montpel'ier in een Ri-

vier: Gerard in Provence op Bergachtige

plaatfen , in Velden en Bosfcben. By ons

groeit het in vogtige laage Weidlanden.

Grasachiige Cyperus of ook Gecrstachiig Cf
pergras wordt deeze Plant van Ibmmigen ge^

noemd, als naar de Cypcrusfen veel gelyken-

de en een Geerstachtige Pluim draagende', met

Zaadjes als Geerst. Het heeft de Halmen on-

gevaar een Voet hoog en Bladen'g, gekroond

met vier Blaadjes van ongelyke langte, waar

tusfchen een uitgefpreide lugtige Pluim, van

•J akkïgc Steeltjes , met rondachtige Aairtjes.

Het Zaad is tusfchen Borfteltjes geplaatst.

XXX, (30) Bies met de Hnlm driel-antig^ gebladerd,

C^tmof f« enhlde zydelingfe Tuiltjes ; het endelingfr

fus' kinderende; de Jairtjes Elsvormig.
iietuüde.

C.p) SJtfiis Cuimo triqiietro Foiiofo, Cori-mbis late*

Ce.jt. >fcnd. IV. 30,-j. Kudira-PuHu, if.

J:!uf, XII. p.9r.T. 43. BoKW. fï. Lui p. 2i,
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C3O Bies met de Halm rond, naakt, Borfie. VI.

lig en drie ongefieelde , Eyronde, rappige ^^fj^'
end- Aaircn* H oufd-

De?ze beiden groeijen in Oosdndie. De '^É'i^pus

laatfte is een Plantje, met ronde flekeligeBoI-y/j;'"''''"

letjes , gemeenlyk drie by elkander. Aan de Rapi>ige.

Kust van Malabar worde het Vanamallecodde&

geheten ; doch het valt wat vcrfchillende van

gedaante en voert dan ook andere naaraen. De
Heer Koenig befchreef het , als Borfteh'ge

Wortelbladen liebbei^de cn Halmca van een

Vinger tot een Voet lang , aaa 't end met

een tweebladig Omwindzeltje , waar in drie

ruige Eyronde Aartjes zyn vervat. Deeze be-

ftaan uit Elsvormige, aan den voet knoopige,

omgekromde , Schubbetjes, die digc op mal-

kander leggen: gclyk dit alles door den Deen-

fchen Heer Rottböll, zeer naauwkeurig

,

in Plaat vertoond is. Het hadt, volgens Plü-

ifENET ,
gemeenlyk twee Aairtjes by malkander.

De kleinte kan het twyfelachtig maaken , of de

Halmen driekantig zvn dan rond (*).

C32)

C3O Scirpm Ciihno tci;eti niido Sctacco , Spicis ternis

frifilibus ov.ias S luar-nfi,. Mmiti iSr. Gramcn C% peroi-

11. Deel. XITI. Stck.

'

'
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iïDKL ^3^^ ^'^^ ^^^^ ^^^'^^ driekantig naakt. e;i

lil.
*

een enkeld Bladerig Kroontje, met Eh-

i'K?^ t'örwz/g-^ omgekromde Kelkfchuhben,

In Oostindie, en aan de Kaap der Goede Ho-

pe, fielt LiNw^üs de Groeiplaats van deeze,

die Grasachtige , opftaande gladde Bladen

heeft en zeer driekantige naakte Halmen, naauw-

lyks langer. Het Kransje , aan 't end , beftaat

uit drie lange Blaadjes , waar binnen drie ge-

fteeldeAairen en een vierde, in 't midden, on-

geftceld. Deeze zyfi Eyrond - Cylindi ifch

ftomp , met zeer digt geplaacfte horizontaale

Blommetjes , ia Elsvormige Sghubbcrjcs ver-

XXXni. (33 ) T^jes inet de Halm driekantig en een Ko^

Om dat de Italiaanfche Kruidkenner , M i-

c H E L I , deeze gevonien hadt in zeker Meir,

voert

(32) Scirpu.r Cuimo trkiiiPtro nudo , Umbclia Foliüfi

funplici, SquamisCaJycitiis Subulatis rccuivis- Mant. igj.

(33) Scirpus Culmo triquetro , Capitulo Globofo luvo-

Foiiatus minimus. J, B Jfift. II. 5^3. Gr.imrii junceuni

tnaritimum Caj^it. Squpjnolb. ld. x». 509. Cyperus ItS-

gelrond Hoofdje ^ dat een lang peclbiadig

Omwiiidzelhccft.

Ccus omnium aus. T:
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voert zy van hem den bynaam. Hy noemde VT.

ze Allerkleinst Italiaanfch Cypergras , mee de -Fideel.

Aairtjes tot een rondachtig Hoofdje vergaard. Hcofd-

Men vindtzedoor Tilliüs in Plaat gebragt.

(34) Bies met de Halm driekantige gebladerd^ XXXIV.

en rerjirooide Kroontjes; de Kelkfchuhben clImHs.

met Haairige Baardjes, Baardige.

Volgens de befchryving van den Heer Koe-
NiG, die deeze in Ooftindië waargenomen

hadt , zyn de Halmen een Handbreed hoog,

opftTir.dj , doch flap zo wel als de Bladen

Scheedswyze de Halm omvattende. Grasach-

tig. Uit de Oxels,en aan 't end, komen koi

te Steeltjes voort, met drie, vier of vyf, on

gedeelde A:iivt]cs , een Hoofdje maakende

dat dikwils een Omwindzeltje lieeft van één

of twee Elsvormige korte Blaadjes.

V. Met een drieknntiore Halm , aan 't end

een Hoofdje hebbende.

(35) Bies met de Halm driekantige gchladcrd ^^^y,
en een Kogelrond Hoofdje; de Kelkfchuh- HÓttentót.

ben Lancetvormg e ruig. Hotten-
Die totfe.

^4> Sdrpns Cuimo triqiietro Foliofo , Umbcliis fpar-

fis, Squam'^ Cal.vclxiis Anibs c.:.:.tis, V/ 182-

(35) S.cirpus Ciiimo triq. FotiC'fo , Capitulo Globolb,
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vr. Die zelfde lieer vondt dceze aan de Kaap

Armi*e
^j^j. Qqq^q Hope , op Moerasfige plaatfen

,

Hooii> aan Beekjes. De Halmen waren een Voec

lang , geftrekt en glad , zo wel als de Gras-

achtige Stengbladen, veel korter dan de Halm.

Het Hoofdje was rondachtig , als famenge-

- kropt uit verfcheide tropjes van Blommetjes,

wier Schubhetjcs ook een Baardachtig puDtje

hadden. Het hadt een driebladig kort Om-

windzeL

XXXVT, (3Ö} Bics mei de Halm driekantig , naah ;

Jintar- jjef Hodfdje Kogelrond , mei een èénhlad'tg

K'-iarlc. Omivi}jdzcL

Den Fïoogleeraar Bürmannus is deeze

voorgekomen onder de Kaapfe Planten. Zy
heeft Draadachtige Wortelblaadjes 5 zo lang

als de Halm, die byna een Voet langte heeft,

van gclyk-c dunte, op 't end gehoofd met een

Bolletje van menigvuldige ongedeelde Aairtjes.

Een Borftelig Blaadje, langér dan het Hoofdje,

fleekt zydeüngs uit. Da Aairen zyn Eyrond,
drievoudig gefchubd

,
driekantig, bruin mcc

een bleeken rand en (lompachtig.

XXXVIL (37} Bies metds Halm driekantige naakt; hei

C36) Scirjms Cuimo triq. uudo , Capltulo Globofo

,

(3?) Scirpus Cultno triq. iiudo, Capitnlo ovato Squar-

trofo, Invol. triph. longo. %ijft. Nat. XIII. Jac q. Eort-



Hoofdje Eyrond^ rappig , met een lang

driebladig Omwindze/,

Weinig zekerheid is omtrent deeze Soort

,

die . volgens den Heer B u r ii a n n u s , in

de beide Indien voorkomt , en dus van den

lieer Linn^üs was befchreev^n. De Halm
Iioog, driekantig , glad , gsflreept: het Hoofd-

je Eyrond , aan 't end , met geen zigtbaare

Steeltjes. De Kelken gefchubd en fpi'ts rap-

pig of oragekromd: het algemcene Omwind-

zel zeer lang, drie of vicrbladig, omgeboo-

gen , aan den rand ruuw.

De Heer Rotthboll, die de aangehaalde

Plant van Brov^n hier niet acht te behooren,

geeft de Afbeelding en befchryving van een

dcrgelyk Gewas, van Suriname door dei Heer

RoLANDER overgebragt, doch het welke,

volgens zyn Ed. onderzoek der Bloemdeelen,

tot de 6'c^Q?m/^ zou behooren. Hetzelve heeft

Bladen van ccn Voet, aan den rand en kiel ge-

doomd s en dikke Halmen van twee Voeten of

langer, gebladerd. Het Hoofdje is Rolrond

en zeer groot, twee of drie Duimen dat ison-

cevaar een Vinger lang ca een Duim dik , uit

Schubbige Aainjes famengeftcid van een vier-

de Duims. Hec blykt derhalve dat dit Gewas,

07. Bobartia Spicis Capimis Invt>!. foUofo tectis. Browtj

1:9 ? Schocnus Cephalotes. Rottboll r.V'..r,

p. ^^i. N. -9- T. loV B u R M. F/, Ind. 2

H 5
II. Deel. XIII. Stvk.
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Vj. in verfcheide opzigten, van de bepaaling van

Atoeel. onzen Ridder afwyke. De Figuur wyst zulks

Hooró- ook duidelyk aan. Hy zegt wel, dat fommi-
STUK. Aairen door Verbastering rappig en tevens

onvrugtbaar worden ; doch zulks brengt het

niet naJer.

Ceyion- Het Cefionfbhe Bies -Gras , hier in Ftg. 3>

PUiat
vertoond, door den Heer Thunberg ver-

i-xxxvTii.zameld, fchynt my naast tot dit Gcflagt en

3- tot deeze Soort te behooren. De Aiirtjes

immers, uit welken het Hoofdje beftaat, fchy-

nen uit Schubbetjes famengefteld te zyn , en

hebben de punren aan 't end een we-nig om-

gekromd ; zo dat het zig alszins rappig voor-

doet , 't welk de Heer Linn^us bedoelt.

Ook beflait het Hoofdje ten deele uit Trop-

jes, met naauwlyks blykbaarc Stejltje<;. Het
heeft de Bladen Grasach^ig, de Halm driekan-

tig en cr ni^c ;naatc geftrecpt , effen ; doch

geen half Voet hoog. Het algemeen Omwind-
zel is zeer lang en beflaat uit drie zeer Ia"ge

Blaadjes , met eene of twee korte : des het in

vecle opzigten aan de befchryving en bepaa-

iing voldoet, en hier mede befluiten wy de be-

fchryving der Biezen.

F«;yp*»- Alleen zal ik, nog kortelyk, van de Egyp-

tifche fpreeken. De Heer Forskaöhl vonét

de overftroomdeplaatfen, bvKairo, begroeid

met Biezen, welken hy oordeelt met deBofch-

minnende van den Ridder , of ons Grnsachtig

Ca-



Gaïigaan, overeen te komen. Zy groeiden in vi.

December. By Rofette, in een Klaver -Land; ^n?"^'
vondt hy Pypachtige Biezen , van anderhalf Hooïd-

Voethoog, ais uit Leedjes famengefteld, mee

de Bloemhoofdjes op zyde , gelyk in onze

Matten - Biezen. Op overftroomde Oevers der

Eilandjes in de Nyl , kwam zyn Ed. een klein

flag van Biezen voor, in Juny bloeijende^

n"auvvlyks een Span haog, met drie Omwind'
zei - Blaadjes en dubbelde Kroontjes. Nog
anderen vondt hy by Alexanurie , en in Ara-

bic , waiv mede ie Arabiers hunne liutLea be^

kleedden (*),

Eriophorum. Wol- Gras.

Kaffige Schubbetjes, een rondachtig Hoofd-

je famenftelJende , dat in zeer fyn Vlasachtig

Dons als verborgen is ; welk Dons de Zaad-

jes omringt (f), maakt de ondèrfchenende

Kenmerken van dit Geflagt , bevattende de

vyf volgende Soorten.

(i) Wol -Gras met Scheedige ronde Halmen

en eene rappige Jain

C*) Flor. EgPjit. Arah, p. 14, 15.

(t) Zie de Afbeelding van het een en andere in

50 , Plaat LXXXVII , hier voor.

(O EnoyJu,rMm Calmis Vaginatis teretibiis , SpieS

fcariofa. SijJL Nat. XII. Gen. 68. ^ig^ XWU p. 87.

11. D»BL. XIII. Stok.
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VT. Op vogtige Weiden , inzonderheid van Bcrg«

achtige Landen, zo in de Noordelyke als in

Hoofd- de Zuidelyke deelen van Europa , groeit dee-

ze Soort, ^velke de Heer Haller , in Swit«

zerland , ook gevonden hadt op de Bergvelden

en in de Valcijen der Alpen. Zy was ook,

door Ë AUH ijyus , Kkin mUig Alpifch Gras

getyteld , en elders Alpifche Haa2£poot - Bies.

De Schecdigheid fchynt alleenlyk daar in te be-

ftaan, dat de Bladen, die Biesachtig rond zyn,

en een Handbreed of een Span lang, de Halm

van onderen omvatten of infiuiten. Deeze

heeft de langte ongevaar van een Voet of min-

der, en is doorgaans ook rond, doch komt in

Siberië, zo Gmelin aantekent, driekantig

voor. De ecnigcAair, op deeze Halm, is.Ey-

rond, en uit Vliezige vSchubben famengef!eid,

die in 't Voorjaar geheel zonder Wolligheid

zyn, maar naderhand, aan den top vandc Aair,

geheel bedekt worden door een zeer fyn, Flu-

weelachtig Dons , *t welk de Aair een Duim en

daar boven lang maakt. Het vak met klemer

of grooter Aairen. In die Wolligheid zyn

ccrft de Vrugtmaakende deelen , vervolgens

F/. Siw. 45 , 50. Dalib. Far. iS. O e d. Dafi. T.

236. Er. Spkaereaa CauletermSi. LugiiC-, 51. Er.Cau-

k' ter. S{)ic3 preaa ovata. H A L i. AV/y. N. 1332-

Alpinimi tc niinus. C- B. Fm. 5-

pinns Capitiilo ijinijginofo f. Schoe-
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het Zaad vervat, dat langwcrpigjis en driekan-
^JJ;.^

tig gefpitst. Jia!^

(2) Wol- Gras metronde Halmen ^ phtteBla-

den en gefteelde Aairen.
ffi^*'

Gemeeneris deeze Soort, diein Switzerland Jg.*^^'^^^'

bynaopallevogtige Velden voorkomt, enom-
flreeks Weenen dus ook zeer gemeen is ; zelfs

in Rusland en in Sweeden, alwaar het gemee-

ne Volk Hoofdkusfens vult met de Wolligheid.

Omftreeks Parys is dit Wolgras zo gemeen

niet , hoewel men het aldaar heeft met groo.

ter en kleinder kwastjes, beiden door Vail-
tANT zeer fraay in Plaat gebragt. Tour-
N E F o R T hadt het 'er wel gevonden , doch niet

gekend, ftellende het onder den naam vanZ/-

nagroflh voor , dien Tabernemont daar

aan g^even hadt, öm dat het van anderea

Veïd-Vlafch geheten wordt. lu Vlaanderen en

Brabant, zegt hy, noemde men hetzelve

de- Biezen^ Flokhiezen^ Katoen en K:\ispel- Bie-

zen. Het wordt te regt Eriophorum geheten

zegt DoDONEüs, naar 't Griekfch ; als of

m Culmis teretibus , FoWs planis, Spi-

Gort. Bdg. 15. //. i»... 44. 49.

18. Eriophorum Spicis peuduiis. H. Cliff.

I. Hall. Molv. 1331. Linapoftis

e. To u RN F. In/}. 664. V A i L L. Par,

Pempt. 562. JunciK Bombycinus &c. Lob#

11. Deel. XIII. Stck.
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'

VI. men zeide Woldraagend Wolk- Gras (*>
III.

' Dus noemt men 'c ook in 't Nederduitfch , en

sSi!^"'
^^'^ft^-f^^^fihy van 't Hoogduicfch afkomllig,

't welk echter maar Wild of Veld- Vlafch be-

'^i^f" tci .nt (t). Onder het Landvolk Heeft men 'er

den naam van Katoenbhem aan^ Het komt o-

vervloedig in dorre Landen en op vogtige Hey-

gronden in de Wouden van Vriesland ; als ook

by Harderwyk en elders in Gelderland, voor,

zegt de Heer deGorte r. In Holland vindc

men 't ook, op laage fchraale Landen, hier ea

daar, en het wordt niet zeer bemind, omdat
men *t voor de Beesten fchadelyk achr. Vaa
de Wolligheid zou wel eenig gebruik kunnea
gemaakt worden , indien men die in genoeg-
zaame veelheid had: want het is een zeer fyn

en zagt Dons. Ik heb , voor vecle Jaarcn , op
het Koegras, digr aan de Helder, een drooge

Sloot pf Greppel eens daar mede zodanig be-

groeid gezien , dat die zig byna als metSnccuw
gevuld vertoonde , en dus in 't kort een aan-

merkelyke veelheid van dat Dons bekomen.
Anders groeit het doorgaans ten dien einde

,

tot geluk der Boeren, te veel verftrooid. Ti^

Moerasfen, inSvveeden, zyn in de MaandJu-

ny wit door het Dons, zegt L inn^us.

rs)

C'J) 2ie van eenen IFoIdra^gevd^n dcczes nanms ,

'iet XII, Stuk, deezer Nut* Hifrorie, biadz. , 326.

(f J) Matte Is in 't Hoogduitfch een VelJ of Weide,

't welk die beiitiamiug . by D o d o x ü s niet begreep



Grasplanten. 327

C3) Wol -Gras met gebladerde ronde Halmen, VI.

plam Bl^en en eene opgerigte Aair.

Hooin-

In hoogte verfchiltdit Firglnifche weinig van ^^^j^

het gemeene Wol - Gras , doch heeft platte Bla- Erioko-

den, en aan den top der Halmeneen driebladigJ^IXwSl'^^'

Omwindzel , waar uit zes of zeven Steeltjes ^^^^-^

voortkomen, ieder met een rondachtig Bolle-"

tje, dat zeer naar Katoen zweemt , van eene
'

bruinachtige Kleur , met een Goudglans daar

door verfpreid. Het wordt Katoen -Bies van

Cl A VTO N gctyteld.

(4^ Wol-Gras met roiide gebladerde Halmen-, IV.

een meervoudig famengeflelde Bloemdraa^ nmK'^''

gende Pluim; drie Aairtjes, omtrent, h ^^'^i^^
malkander.

Onder den naam van Geerftachtig Cypergrasuit

ïMarjland komt deeze voor , by Plukenet,
die 'er een ruige Goudkleurige Pluim aan toe-

fcliryft. Tot de Biezen zou zy , wegens de

Aaiitjes , behooren , indien de rypwordende

Zaaden gcene Wolligheid voortbragten ; wes-

hal-

Cl^ Eriophotum Culmis Foliofis teretibus , FoU pla-

nis , Spica erecta. G r o n. Fitg. II. Giameii tomento-

fum \nrginianum , Pan, magis cominiaïi , Aureo colore

pcrfufa. Pluk Alm, 179. T. 299. f. 4. MOr. Htft.

III. p. 224, f. 8. T. 9. 2. JuncuTBombycinus. Clavt.

'(4) Eriophorum Ctilra. teret. Fo'joli'', Fa.nic, fuprade-

PPït. XIII, Sm
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VI. halven zy hier is t'huis gebragt. Dac Dons
Afdeel, niettemiü, is naauwlyks langer dan de Aairtjes,

HooFo- Goudglanzig rood van Kleur. Clayton
noemt het ,

Rietgras met een gejvolde Fluim.

Het heeft insgelyks een Bladerig Omwindzel.

(5) Wol -Gras mei naakte driekantige Hal^

Eriöplio' men; de Aair korter dan het Dons.

t^mi Atpi'

"ïlpjfcli.
"^^^^ °P Laplandfche Alpen, maar

^ ook op de Switzerfche , en op onvrugtbaare

Vesnige Moerasgronden dier beide Gewes-

ten, komt dit Wolgras voor; dat Bauhtnüs

de Aïpifche Katoen - Bies ty telde. Het heefc maar

é& hoogte van een half Voet of een Span, en

driekantige Halmpjes , op 't end een taamelyk

grooteAair, met Dons - Vezelen , van een

Duim langte, gekroond.

Nardus. Borftelgras.

De onderfcheidende Kenmerken van dit Gc-

flagt beftaanin een tweekleppige Bloem, zon-

der Kelk. De Bloemblaadjes groeijen aan 't

Zaad

compofita Fiorifesa, SpIcuUs rubtarnis Stjft. NcuX\\\>

Scirp. paiiiculatus&c Gron. Virg. II. p. 11. Cvperus

Miliaceus ex Ptovincia Mariana &c. Pluk. Mmü 62.

T. 4T9. f. 3. i?.'/. S-'pvt. 620. Grwh'.ju Arundinaccum



Grasplanten,
Zaad vast, niet gaapende; zo dat zy zig flegts vi

.

als Priempjes aan de Aak' vcrtocnen. (*) Het
bevat de volgende Soorten*

sS^''*"'

(O Borstel - Gras fm een JiOfsielige ,
regie, I.

cenzydige Aair^ fn-u-ia.'

Op ruuwe , dorre, harde Gronden, door

geheel Jiuropa, groeit dit Gras, dat men ook
in veelen onzer Duin-Valeijen , onder in het

Mo^, aantreft. Het draagt, wegens de Bors-

teh'gheid , in 't Svveedsch veelcriey naamcn

,

naar het vcrfchil der Landfchappen ; terwyl

het in dat Ryk zeer menigvuldig op de Bosch-

velden wordt gevonden. Ey de Laplanders

noemt men het Lapphaer , als veel gelykende

n:iar het ongekamde ruige Iloofdhaair van dat

Volk, en by de Smalanders A^T/y/^vV?^^^-, dat is

Oud Mannen Baard. In Switzerland noemt

men het Naetsch , en in Duitschland is de ge-

woon e naam Borjld- of Prkmgras, die de ge-

ftalte zeer wel uitdrukt.

Ilct maakt Plaggen van Haauachtige Bladeiï»



DRlEirANNIGfc

^Vt.^^ die eenigszins flyf zyn , zeer digt aan ma!-

j
11,^^' kan der opfchietendè uit een overblyvende

^ooFD- Wortel , waar van de Stoel Schubbig bekleed

is. De oude en buitenfte Bladen zyn gemeen-

lyk gantsch droog, geelachtig en dor, de bin-

nenfte en jonge Bladen frisch en gföen. Der-

zeiver langte is van één tot vyf Duimen, die

der Halm van een halven tot een gebeden
Voet. Deeze is , zo wel als de Bladen , dun

en hoekig , met korte Haairtjes bezet , en

heeft een esnzydige Aair , van vyftien tot

twintig Blommetjes , als voorgemeld , in 't

eerst groen, naderhand rood v/ordende, wau*

ceer zy digt fluiten om het Zaad.

Dit Borftelgras zig, zo vvcl door zyn Gewas,
aïs door den enkelen Styl en Stempel , vao

alle gewoone Gras - Soorten ondetfcheidende,

groeit op zeer drooge, dorre Gronden naauw-

lyks een Vinger hoog , en, na dat het in 't

Vooïjaar gebloeid heeft, Myven de Halmeo,
met het type Zaad,dikwils nog een Jaar ilaan.

Ondertusfchen is het voor de Vceweidery na-

ècsUg, Wordende van het Rundvee niet dan

by gebrek gegeten en van de Schrapen dik-

wils by geheele Plaggen, met Wortel en al,

uitgefcheurd ; het welk ook door de Kraaijen

gefchiedt, om de Wormen van zekere Lang-

pooten , die de Wortels van dit Gras

^eetcn, op te zoeken tot haar Aas» Wefl-

ïfchelyk ware het, dat hetzelve daar door meet

v. erdc «it^eroeid.

i2) BOT'



(2) Borftelgras met eene omgekromde Aain VT.

Of deeze Soort van de volgende verfchille HÓÓin,
3chtLiNN^us daifter. Lob el hadze G^jw-stuk^

gitis genoemd, als met de Gangitifche Nardus Nardus

van DioscoRiDES overeenkomflig zynde,
KTom-"*^'

en de gene, die hy afbeeldt, was verzameld Aahig.

by 't opgaan van een Gebergte in Languedok,

zeven Mylen van de Stad Gange, die weder-

om omtrent zo veel benoorden Montpellier

legt. Dat Gebergte, zegt hy, wordt genoemd

rilort de Dieii^ dat is te zeggen Ons Heercn

Hof, of Gods Tuin , en is begroeid met veele

voortrefFelyke Kruiden. Hier door wordt de

duisterheid, welke ik in de benaaming van

Hortus Dei MonspeUcnfis by den Ridder heb

gevondtjn gehad, opgehelderd.

(3) Borftelgras met gehaarde Zefken, ^ m.

Dit is een ongemeen klein Borftelgras, dat

by Rome, als ook in Languedok en Provence,

(a) Nardus Spicl recuiva. S0. Nat. Nardus Gangi-

s ipuria Narbonends I.on. 84. Mor, III.

i.. 257. S. 8. T. 13. f. uit. Raj. Hijf. igii.

(a)' Nara:is Calycibus Aii:>'aiis. S'jri. N^t. Nardus

;ncurvus. Gouan. Mmfp. 33. Nardus Spicl Subulata ,

-v. ., i^runrlinareum minimum aa«mlae repScd. Bocc.

Capiliare. B i r r. Rar, 106. T. IT7. f. c
c H 2 E R Qram. p. 4T. T. i. f. 7. Litt. K.
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VI. groeit. SCHEUCHZER, die hetzelve, wat de
Afdeel,

^^j^ belangt , zeer wel vertoont , geeft 'er de

Hoorn- hoogte maar van een Handbreed of een Span

aan: maarGouAN, hadt het, op zeer dorre

plaatfen by Cannelles, twee Voeten hoog ge-

zien. Men noemt het. zegt hy, in Langue-

dok, k Nard^ als behoorde het tot de welrie-

kende Droogery van dien naam. Omftreeks

Rome groeit het, volgens B arre lier, die

de Stengetjes wat dik afbeeldt, niet meer dan

een Vinger lang. Waarfchynlyk hangt de

grootte veel af van den Grond. De Halmen,

of Aairen liever, vcrfchillen weinig van die

der eerfte Soort, doch zyn niet eenzydig en

het komt zonderling voor, dat, daar het

ontbreeken van de Kelk een Geflagts- Ken-

merk is , hier van gebaarde Kelken gefproken

worde. LiNN.'EUs heeft zulks alleen gedaan

op 't gezag van Gou an, door wicn mooglyk

de Bloemblaadjjes voor den Kelk zullen geno-

men zyn. Of anders zal deeze Soort, in die

byzonderheid, van de anderen verfchillen.

IV. (4) Borftelgras we^ ^<f;« cmgekromde Kant'

CiUafill
haaMge Aaïr.

Gehaaird.

Deeze Oostirdifche Soort wordt befchree-

ven, als hebbende platte Grasachtige Bladen;

de Halm een Span hoog : de Aair flegts ten

hal-

f4) Nardm Spici jncurvS ciliatS. S^jl. Nat, Bü

FL bid. p. 23,



halve, of aan de ééne zyde, bezet met over- vi.

Jioekie opgeregte Blomnr^tjes , van twaalf

tot vyft^en, die het buitenfle Klepje Eyrond- Hoofd-

langwerpig , ftomp , aan den kant geboord

hebben met menigvuldige ruuwe Haairtjes.

Het heeft eigentlyk geen Kelk, maar aan de

eene zyde der Blommetjes is een Borfteltje,

korter dan het Kafje.

Lyceum. Nootgras.

De Kenmerken van dit Geflagt beftaan in

eene eenbladige Scheede , twee Blommetjes

bevattende boven het Vrugtbeginzel, dat een

Nootje wordt. Voorts heeft ieder Blommetje

drie Meeldraadjes en een enkelen Styl , even

als de voorgaanden (*).

De eenigfle Soort, tot nog toe daar van be- L

kend (i), is door den fchranderen Heer Loe- spa^Zi.

FLiNG in Spanje waargenomen , daar het door Heimach-

den grooten Kruidkenner Clus lus , retds

voor twee Eeuwen, was gevonden. Het werdt

door

(•*J Zie de Afbeelding der Vrugtmaakende Deelen in

F.'q. 15 , Plaat LXXXVIT , hier voOr.

(i) Lygenin. Stf/L Nat. XII. Gen. 70- l^tg. XIII. p.

87. Lo E Fv.Nr/p. =84- T. 2. Spnrtnm Herba alterum.

Clus. Bi/f, II. p. 220. f. 2. Gramen vSparteum fecim-

duni . Punicni^ brevi , FoIIiculo inclufa. C. B, Pi». 5.

Spartum PiinÜ & Clufii alterum. Lob. Tc. 88- Tabern'.

p. 567. Spartum alterum. Dod. Fempt, Gramen Spica.-

tum Sparteum. Toürnef. 518.

I3
IT. Dehl. XIII. Stuk.
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VI. door deezen tot de Soorten van Helm betrok-
AiOTÊL.

^^^^^ gelakt, buiten de Bloemen , ook veel

sTOK»^°"
TouRNEiFoRT hadt het ge-

noemd: Ge3ajr4 Gras, dat mar de Helm ge^

lykt, met een Aair als van Zyde, die uit een

Blaasje voortkomt. De Spaanlchen geeven 'er

den naam aan van Jlbardin of Jlvardin, die

van de Arabieren afkomllig fchynt.

Het groeit by Plaggen van Halmen en Bla-

den , beiden omtrent even hoog; naamelyk

van een Span tot twee Voeten , meest op Klei-

jige Velden, in de Ztiideiyke dealen van Span-

je, ja volgens fommigen ook in Afrika, duar

tegenover. Dezelven zyn rond cn Draad-

achtig dun en glad, aan 't end zeer fpits. Aan

't end van de Halmen komt een Bloem, die

als een dikke Scheede is , twee Blommetjes

bevatten Je, welke daar buiten uitftceken, ea

wier buiten fle Kafjcs, de kortflcn zynde, die

^en Kelk uitmaaken, bedekt zyn met een zeer

fyne Wolligheid, als Zyde. Hier in is het

Vrngtbcginzel vervat , dat een Vrugt wordt

als een Nootje, in twee holligheden doorgaan*

tv;ee Zaadjes hebbcrde. Dit Gras bloeit van

IMey tot July, en het Zacd wordt in de Herfst

Typ, maar blyft op de Halm tot het volgende

Voorjaar, zynde bleek van Kleur.

De Ceflagtï.aam is afgeleid van het ge-

bruik, tot ha manken van Matjes, Mand-

jes, Korfjes, Hoedjes en dergelyke zaaken;

manr hedendaags wordt het niet veel daar tce

gebezigd, om dat ipen 'er overvloedig heeft

ijet
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het regte Sparium, Efpam of Eïpho genaamd, vr.

welke taaijer is en langer valt. Dit zullen '^j?"^'

wy vervolgens, in 't Geflagt v^n St'^^ be- f^<JOii».

fchouwen. HeC voornaamfte gebruik , dat men
*er van heeft, is tot het vullen v?n grove Ly-

waat - Zakken , om onder de Bedden te leg-

geo, of ona daar op te flaapen als Stroo-Ma-

trasfeni 't welK' Loeel reeds, vooi twee-

honderd Jaarec , heeft geweten.

BoBARTi.^.. Bobartsgras.

Nu komen wy tnt die Diiemar.n'g'? Gras-

planten, welke tvvej Stylcn hebben by haare

drie Meeldraadjes. Onder dezelven onder-

fcheidt zig 'c tegenwoordige, door Aairen,

die uit Schuhachtig op elkander leggende Kaf-

jes beftaan, welke dus e«n Schubbigen Kelk

uicmaaken; terwyl ééa van d#ez« KelJcfehü^

betjes, aan den top va» de\Ai!r , tweekleppig

eynde, een Blommetje uitgeeft (*).

Maar ééne Soort is ook tot nog toa in dit ^„^^i^
Geflagt bekend (i), die naar den Engelfchen^'^^j^^^^

Kruid-fche."*

'

op de sedagte Plaat , aan-

X.u. XTI. Gpp. 71. Veg. XIIT. p.

rp'f.itis linolucro foïiofo. Ft. Znf.

s. \n- Scirjuis Mad«ra«pRtlwus ,

4

. penis MaderaspatHnus ,

H. Dkfl. XIII. Stok,



Kruidkenner Boeartus een byzonderen naam

'bekomen heeft. Eigcnrlyk verfchilt dezelve

van de Biezen , en wcl van de gemeende

Sóórt, die aan onze Waterkanten groeit, in

*t uiterlyké aanzien Weinig, hebbende dc Aai-

ren aan dergelyke Hoofdjes klonterig ver-

gaard: weshalve ook MoRisöN 'er den naam

aan gif van Cyperus van Madras^ wier floofdjö

be(laat uit vcele Aairen, die aan den top der

Steng famengehoopt zyn. Naar het Gefpitfle

Bicsgras gelykt zy dsrmaate,dat men h'gt de

Afbeelding van hét cere zou neemen voor die

van het andere , ^egt de Heer R Ê i c h a r d (*)

De Figuur, nogthans , van Plukenet, door

zyn Ed. aangehaald, fchynt niy veel van die

welke op de gedagte Soort van Blesgras byge»

bragt zyn , inzonderheid vaïi Barrëlier,
te verfchiilcn. Het Omwindzel, inzonderheid,

wykt 'er veel van af, dat in de laatile zeet

zigtbaar ii>, in de ccrile byna geheel ont"

breekt* Zie hier de befchryving der Bobart'tA

door onzen Ridder.

j, De Halm is rond, naakt, hoog; bepaald

„ door veele ongedeelde, langwerpige, Rol-

ronde Aairen, die tot een Hoofdje ver-

„ gaard zyn, omvangen van een tweebladi^

5, Omwindzel , welks éénc Blaadje korter is

j, en horizontaal. Buikig gefpicst 5 zo lang

„ al5

Refert ita Schoonum mucronatum, ut ejus I'igm-i

pro hu>us \ibitiue vcnditari polTit. Sfjf. Flant. L:;"i'

Francf. 1779. I-



„ als het Hoofdje; het andere aan den Voet

„ Buikig, verder rond , gefpitst, vyfmaal zo -AïDm,

„ lang als 'c Hoofdje , en insgelyks hori- Hooró.

,j zontaal."
^^^'^

CoRNUcopi^, Trechtergras.

De Trechterachtige Figuur van het Om-
windzel, dat de Bloemen in dit Geflagt be-

vat, geeft 'er den naam aan. Zy hebben een

tweekleppigen Kelk en het Blommetje, daar

in vervat, is écnkleppig (*). Twee Soorten

vind ik daar van thans aangetekend.

(1} Trechtergras met een onbehaarde Aair,
^

T.^

het Bhemhuikje gekarteld, piTZT

Omflreeks Smyrna, in Klein Afie, nam ^6,^^^^^^^

Heer HasselqüIst dit zonderlinge Gras

waar, dat evenwel te voorcn reeds bekend

was, als in de Oofterfche Landen groeijcndc.

Meer dan tien Jaaren , voor dat hy het aldaar

vondt , hadt men het reèds in de ClifFortfe

en in de Leidfe Akademie-Tuin gezien. LiK-

NiEüs merkte zelfs aldaar op, dat na 't bloei-

rj) Z!e fis. 15. öp de w

CO Cornucopioe gpicl mnt

Nal. XII. Gen; 72, Feg. X

II, Deel. XIII. Stihs.
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VI. jen de Bloemfteei, zig verdikkende en onv
A'jpEL.

]f j.Qnfj^gj^(}o ^ de vertooning uicleverde van

HooFt-
ggjj Hoorntje met Koorngra^ntjes gevuld:

zo dat geene Plant nader eenen Hoorn de$

Overvloeds affchetfte.

Het heeft een Takkigen , Ffpachugen ,

tnokkeligen Steel, met Scheedachtige Bladen;

weshalven het van P e t i v e r genoemd wordt

Geknadjie , Sckeedige Bies , met reek Hoofdjes.

Want uit de Knietjes komen dergelyke 1 akjes

voort, die aan 't end Bloem- en Viugtdraa-

gende zyn. Het heeft omtrent de zwaarte van

gemeen Gras en de hoogte van een Voet of

minder. De Kleur is ook groen , maar de

Knietjes zyn roodachtig en de Aairtjes don-

ker Violet met helder paarfche Streepen; die

der Meelknopjes witachtig geel, en als zy

verwelken Roestkleurig; zo H AssittQUisT

aantekent.

(2) Trechtergras met m gehaarde,

CoTvn- ^gfj j^alf Kogelrond Kapp,

roédes. In Italië is door den Heer A r d u i n r s deeze

ftaart'ïg!"
Soort waargenomen , die zeer naar het gemec-

re Vosfenftnart-Gras gelykt. Zy heeft gladde

Bladen en Halmen , met Eyronde end- Aairen,

van kort gefteelde Bloempjes. De Kelk is

tweekleppig, het Blommetje cenkleppig, van

(O Cornucopia Spic5 Ariftata , Cucullo hemifphsericO

rectTti. Syft. Nat. Ma^. ,cj.
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de zelfde langte ; waar tegenover een liicgq- vï,

breid Baardje, eens zo lang. Dc Scheede van

't bovenfte Blad is buikig. De voornaarafte Hoofa^

byzonderheid beitaat in egn half Kogelrond

Kruikje, dat als een gemeece Kelk den V^oet

van dc Aair omvat.

Saccharum. Suiker -Riet»

Dit Geflagt onderfcheidt zig door eene lan-

ge Wolligheid buiten den Kelk ; daar dezel-

ve, in het gewoone Riet, zig binnen den Kelk

bevindt , en het Blommetje is tweekleppig ,

of beflaat uit twee Kafjes : voorts komt het,

ten opzigt van de drie Meeldraadjes en dub-

belen Styl, met de anderen overeen (*}. Het

bevat dc volgende Soorten.

Üp -Waterige plaatfen , aan de Kust van ™'
'

Malabar, heeft de Heer Koenig in 't mlóe

grocijende gevonden, dit flag van Suiker-Riet,

Kerpa heetende by den Inlander. Het zelve

hadc Stengen van twaalf Voeten , geenszins

Boomachtig, Van dikte als een Penncfchaft,

glad

. f») Zie de Afbecld?nff in fig. ly , als boven,

(i) S^f-ch^ym Fiofibus ranieulfttw, Fohis tonrohitis.

II. Dbel. XIII. Stuk.



Driemannige
glad en hol , bedekt met Bladfcheeden. De

^ Bladen waren twee Voeten lang , van breedte

' als Gra?, effen, aan dezyden omwonden. Hec

maakte een groote Pluim , van zeer lange >

eenvoudige, Hiairachtig dunne Aairtjes, die

overend ftonden. De Blommetjes , ver van

elkander aan de Tandjes van de Graat, binnen

een langere witte Wolligheid verholen, waren

dubbeld, het eene ongedeeld, het andere ge-

fteeld en omringd met zyn eigene Wolle. De

Kelk was tweekleppig , Lancetvormig ; de

Bloem éénkleppig , met drie Meeldraadjes en

twee Stampers.

(2) Suiker- Riet met gepkriudc Bloemen en

platte Bladen.

Van dit Riet, dat op vogtige en onder Wa-
ter flaande Gronden, zo wel in Oost- als in

Westindie , overvloedig geteeld wordt ,
gewa-

gen hym alle Reisbefchryvers. Het heeft

dikke Knoopige Wortels , zig fcheef en zyde*

waards uitfpreidende , waaruit Rietftcngen

voortkomen dikwils twee of drie Duimen dik,

van zeven, agt , tot tien en twaalf Voeten

lang, K ü M p H I u s heeftze gezien van zeven-

26. Maf. Med. 33. R. \ugdb. A

66. RuMPH. Amb, V. p. 186. T. 74.
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lien Voeten. Zy zyn geelachtig en glad, maar vr,

beflaan uit Leden, van een Handbreed tot een

halfVoet lang, die dus het Riet knoopig maa- Hooro.

lïen. De bovenfte Leden geeven Bladen uit

,

van eenige Voeten langte , maar n'ct breed , Rieu

die opwaards ftaan , en het Riet ten deele om-

vangen. Ik heb zulk een gedroogd Suiker-

Riet, dat in zyn geheel tien Voeten lang is,

en ruim een Duim dik, met Bladen van wel

twee Ellen langte , niet meer dan een Vinger

breed. De Leden hebben, in 't midden, on-

gevaar de langte van twee Duimen ; by den

W^ortel zyn ze korter. Gewoonlyk wordt

het, zyne dikte en grootte hebbende, wat

boven den Grond afgefneeden, en dan geeft

het weder andere Stengen uit. Indien men 'c

voort laat grocüen geeft het fomtyds eene

Bloem-Aaif , als een uitgefpreide Pluim en

draagt een langwerpig fpits Zaad. Door

Stek , of in den Grond gelegde Stukken,

teelt men het gemakkelyk voort ; ja een ge^

heel Riet, begraven, geeft uit ieder Knoop

een nieuwe Plant.

Het Sappige Honigzoete Merg, dat rykelyk

in het welgehavende Riet vervat is , levert

die zo bekende Suiker uit, wier Latynfche be-

naaming van 't Arabisch woord Saccar afge-

leid wordt, 't Is zeker dat den Ouden reeds

dit Natuurlyke Sap - zout bekend was; hoewel

men meent, dat zy het, in Arabic en andere

Oos.

il. Deel. XIII. Stük,



DriemaïïnïgS

VI. Ooflerfche Landen, door de Hitte der Lugf

^^iIl^' geftolde Sap des Riets daar voor gebruikt heb-

ÖoorD- ben . Mooglyk hebben zy eerst maar het zoete

duiker- ^^P » Syroop , uit zulk Riet gezoogen en

-S''^^! genuttigd (*) Ga lenus fchreef, dat de Sac-

char uit Indie en Gelukkig Arabie aangebragt

werde , zynde een foort van Honig , doch

minder zoet dan die (f). Pliniüs verhaalt»

dat men het Gomachtig in Rieten vondt, van

grootte als een Hazelnoot ; doch fpreekt ook

van Rieten, op de Gelukkige Eilanden groei-

jende, uit welken Sap geperft werdt van aan-

genaamen Smaak (§).

Suikec De zeer geleerde Salmasius heeft zfg

deL^"""
'Verbeeld, dat de Suiker der Ouden alleenlyk

de Traan ware van het Bamboes-Riet, 'c welk

groote Boomen maakt in Dostindie. Dit is,

ten deele,nict onwaarfchynlyk;om dat zy van

Riet fpreekecjdat alsBoomen groeide, en de*

wyl de Bamboezen, jong «ytide,een zoet Sap,

als Honig bevatten, 'c welk door uitdrooging

bard wordt (|): maar het is ook te denken,

dat zy insgelyks het regtc Suiker-Riet gekend

hebben, en allengs gekomen zyn tot de be-

kwaamfte manier , om het Sap daar uit te

per.

(•i) Quiciue bibuut t^nerl dulces ab Arundme Succos.

(t) Simp/. Medkar,!, Libr. t.

Ci) m. ^Vat. Libr. 6.

O) Zie lurt II. Deels, IL Stuk, van deeze A^*»

1:Ai! !<jh, Hiftone , bindz. 60.
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perfen , en door uitwaafeming daar van Suiker Vt.

te bereiden. Sommigen willen zelfs, dat het

zo berugte Tahaxir, 't welk A v i cEnn A zeid' Hoorn,

de Asch te zyn van gebrand Riet , niets anders
St'.ikerm

zy geweest dan Suiker, die ruuw en ongezui-^'^'»

vcrd veel naar Asch gelykt. Piso verhaalt,

dat in Brafil het Suiker -Riet van zelf groeit

en zeer hoog wordt, geevende Suiker-Kryftal-

len uit door de Hitte der Zonne.

Onder de Verzengde Lugtftreek onzes Aard- Man;«

kloots wordt dit Riet meest overal, ^'aar een
Sf^^gJ'"'^''''*

bekwaame Grond daar toe is , hedendaags ge-

plant. De manier, op welke zulks in onze

Westindiën gefchiedt , de bereiding der Lan-

den, en het gene het maaken van de Süiker

betreft, is elders door my omftandig befchree-

ven (*). In Ooftindie gefchiedt het op derge-

lyke manier , doör de Javaanen en Dffnee-

zen , maar op fommi^ Eilanden kookt men 'er

flegts Syroop van , die aldaar anders gemaakt

Tvordt van de uitgeperfte Rieten , waar van

de Europëers aldaar ook Bier brouwen. De
Maleijers noemen de Suiker Cula^ de Chinee-

zen Tung. De Rum , weet men , een Sterke

Drank, tvtlke in de Weftindiën van de Me*

lasfen , gelyk in Oofïindie de Arak van Ryft

geftookt wordt. Voorts cet^n de ïrdfaanen

of kaaliwen veel de jonge Spruiten van dit

Riet,

O Zie de Bifcknfvmg vm jfmetika , II. D « Is ^j
Madz. 540» enz. als ook bladz. 609, eiu.

U. DsEt. XIII. Stw,
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VI. Riet, inzonderheid van eeneSoort3 genaamd

- '^lïr^' Tafia, welke zeer dun is van Steng en Baft

HüoiD- en zeer zoet Sap heeft, zo Rumphiüs meldt.

SmksT- -tïit doet men ook in Egypte, zegt FoRS-
Fiet, KAöHL, die te Kairo de Halmen zag te koop

venten: maar de Suiker, zegt hy, wordt 'er

zo goed niet gemaakt als in Europa.

Gebruik
Menigvuldig gebruik van de Suiker , in

van de de Huishouding, tot het aangenaam maaken

van allerley laffe i en het- verzagten der fcherp-

heid van zuure Spyzen en Dranken , is zeer

bekend. Men fchyntze hedendaags niet te

Jcunnen mislen; terwyl in de oudfte tyden en-

kel Honig daartoe gebruikt werdt. Ook is

zy van oneindigen dienst, tot het bereiden

van Konferven, Geleijen, tot het inleggen

van Vrugten, eu inzoiideihdd tot de Syroo-

pen der Apotheeken. Men kanze derhalve

n\Qt van de Geneesmiddelen uitzonderen, en,

behalve het gebruikbaar maaken van veele

Artfenyën, welke zonder dien te leelyk of

te fcherp zyn zouden , wordt zy, op zig zel-

ve, ook, tot verzagting van de Borst, van

Maag- en Kolykpyuen, dienftig bevonden.

' Zelfs is zy zagteiyk den Afgang bevorderen-

de; maar gelyk, volgens 't gemeene fpreek-

woord, te veel Zoets walgt , zo wordt ook het

al te rykelyk gebruik van de Suiker, in fommi-

geCeftellen, voorde Ingewanden nadeeiig;ja

kan, misfchien , wel csne Uitteering veroor-

zaaken; gelyk fommigen daar van dc Engel-





Grasplanten, 145

fche Ziekte, in Kinderen, afleiden. AndeTcn
^J^^^

pryzen een rykelyk gebruik van Suiker, Ho-

Eig en andere zoete dingen, als Middelen ^ll^o^^*

aan, om de Gezondhe'd te bewasren. En, Sutker-

wat het Schorbut in de Mond betreft , daar

cenigen de Suiker van befchuldigen , wordt

het voorbeeld bygebragt van zeker Heer , die

zyn geheele Leven veel daar van gehouden

hadt, en over de tagtig Jaaren oud zynde een

ftel nieuwe Tanden kreeg, leevende tot by da

honderd Jaaren Op dien grond heeft ze-

ker voornaam Engelsch Geneesheer, ge-

naamd Doktor Slare, een Verdediging uit-

gegeven van de Suiker , tegen de befchuldi-

gingen van Doktor Willis en andere Ge-

neeskundigen , als ook tegen 't algemeens

vooroordeel-, draagende dat Vertoog aan de

Dames op. Dus zien wy dat dit ftuk zeer in

tr^ yrel ftaat, en dat de Suilcer, even als nller-

ley Levens- en Geneesmiddelen, Spyzen cu

Dranken, naar de Omftandigheden, het Ge
ftel , de Levensmanier, van den genen die ze

gebruikt, heilzaam kan zyfi of vergiftig. Uit*

wendig is zy , als een zagtelyk zuiverend

Middel, tot verfche Wonden, als ook, inzon-

derheid, voor fommige Oogkwaaien dienftig.

Of^et Rotting-Su^ker-Riet, in 't Maleitsch ^^ï^gT?"

Tdl'U'Ronang genaamd, dat by Rumphius,
op

(«) Zie A\t omflnndis in de Philofophtfche FerharJe-

Hn'^cK bv F. .Houttuipi , lil. Deel. black. 327 .

K
II. Deel. XIIL Stuk.
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VI. op de zelfde Plaat als 't gewoonc , afgebeeld is

,

AïoïEL. alieenlyk in Gewas, dan ook in hoedanigheid

lUcvo- verfchille , vind ik niet aangetekend. Het

zelfde merk ik op, in de befchryving van heC

Tweebkemig Siiïhr - Riet , (*) 't welk de Heer

FoRSKAÖHL ZO overvioejig, met en bene-

vens het gioote Hengel -Riet, op den Slykeri-

gen Ni'l-Oever vondt groeijen, dat het on-

doordringbaar Kreupelbosch nnakte. Men ge-

bruikte het veel tot leevendc Haagen , ter be-

fchutting der Hoven. Het kwam, met zyne

Halm, hooger dan eens Mans langte boven 't

Water. Het was fomtyds getakt en hadt Pee-

zige Bladen , met eene Stekd'ge Wolligheid

van boven aan den voet; van onderen ftorap

gekield, geheel groen, doch met een witte

Streep aan de bovenzyde. Zyn Ed, noemde

hit 1 w/ebloemig, om dat het twee Bloemp-

jes by elkander hadt , 't ecne gefteeld, het

anJere ongedeeld. De Kelk , van onderen

Wollig geringd, was tweekleppig, het Blom-

metje eenkleppig : ten minfte bevonden zig

drie Kafjes in ieder Bloempje.

Ta ansch
^^^^ ^^^'^ opzigtcn komt die fraaije j^^

^^^PL^ 'janfe Riet-Pluim, door den Heer Thunberg
geplukt en uit myne Verzameling hier, ten hal-

ve verkleind , in Plaat gebragt, met deez*

Egyptifche overeen. Ten minfte is het zeker,

dat

OJ) Saccharum (biM^iw) Panicnia LanatS , fecunda ;
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tbt dit Gewas tot het Geflagt van Suiker-Riet vy_

behoort, alzo de Wolh'gheid buiten den Kelk AmLtt,

der Bloempjes zig bcvirdc. Men ziet zulks in Hnoró.

het vergrootc gedeelte cener Aair van cieszclfs

I klim, by rt; , die uit een menigte derzelvcn be-

fhat,en,dat de geheele Pluim ovcrzyde hangt,

begundigt wederom de overeenkomst. Boven-

dien heeft dit myne ook telkens een gefteeld

en ongefleeld Bloempje, beiden tweeflagtig , by
elkander, cn is dus mede tn^eebloemig-. Ja hec

Blommetje fthynt ook maar ecnbladig ts

zyn, doch het Bloemblaadje heeft een lang

Baardje , waar van op dat Egyptifche Suiker-Riec

niet gefproken wordt. Hec Gewas komt in dit

opzigt nader met de volgende Soort overeen,

waar van het wederom verfchilt , door de
Graat niet Wollig te hebben. De VV'olIigheitI

van de Pluim »« 3il volmnakt Fiu-

wceluchtig, terwyl die, voor 'c overige, een

Goudgeele Kleur heeft. In het Blad, dat zeer

fmal is en Scheedachtig, komt eene fcherpe

Tuuwheid voor , als men naar beneden ftrykt;

't welk wederom met de Stekeligheid der Bla-

den van dat Nyl-Riet ftrookc.

(3) Suiker -Riet met een ksfe Plmnii een gs- m.^

woldii Graat en gebaarde Bloemen, nnH Ra-
Nict veimce.

fO Sacchariim PnnkuU bxa, Rachi Lanati , Fl>^'^'^"^^^

rllns Aiiftatis. Sijil. Njt. .XIII. Aiüioi.u^vu R:.ycniis,

11. D^'sr.. XIII. SWK,

K 3
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r. Niet alleen in de Alpen omflreeks Ravenna;

j-.^^' een oude Stad in de Kcrkelyke Staat, waar

fo- van het zynen bynaam, door Zanoni, lieeft

bekomen ; maar ook elders in Italië , gelyk by

Verona , ja zelfs in Provcnce en Languedok

,

groeit deeze Soort. Baüiiinus hadt dezelve

Takkig Rietgras^ dat een wiite Pluim draagt

^

getyteld. Daar van echter zou de tegen-

ivoordige » volgens den Heer S e g u i e r , door

een fraaijere glanzige en byna Fluweelachtige

Pluim , en door het vooze Merg , dat de

Halmen vult , onderfcheiden zyn. Scheüchzer ,

niettemin, brengtze tot eene zelfde Soort 't

huis, en het een zo wel als 't andere heeft in

de zo even gemelde Japanfe Riet -Pluim

plaats; maar in dezelve is de Graat niet ge-

wold, en de Pluim, volgens de Afbeeldingen,

aanmerkelyk' v^prfrhillpndp-

'wm, (4) Suiker-Riet met geaairde Bloemen en ge'

rd. golfde Bladefu

nuginofis. Gek. Piov. p. 105. Ar. farcta Al^ium Ra-

vennse. Z a n w. Hijt. I. p. 64. T. 24. M o r Hift. III.

p. 22U S. 8. T. 8. i* 32- Seg. Ver. I. 361. Gram.

Arundinaceum Ramofum Plumorum album. C. B. i*'*'

7. Frodr. 14. Thtatr. 95. S c h e u c h z. Gram. 137.

(4) SacckarutH Flor. Spicatis , Fol. undatis. Stjfi. NaU

Aloiiecnnis Malabarica &c. S c h e u c h z. Gram. 91*

Gram. Panicul. bre^ "ilium irifpum* Pluk. Alm, i77-

T. 119. f. I. Tieria- kuren -puIUu H, MaU XIL p. i^*

1, 63. B ü RW. FU p. 2j.
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In Indie komt deeze Soort , op Steenige VT.

plaatfen, voor, zegt Linn^us. Ik hebze ^J^f'

*

zo uit Japan als van Java bekomen, op welk Hocïo^

Eiland , zo de Hoogleeraar B u r m a n n u s

aantekent, dezelve zo wel vak met Lancet-

vormige ruige of ruuwe , als met Liniaale Gras-

achtige Bladen. Dat van Madrasf, by Plu-
KENET, hadt korte breede gekrulde Bladen,

tn eene Fluweelachtig paarfche Aair. De Hal-

men vallen een Voet en daar boven , ja in myn

Exemplaar van Java twee Voeten hoog. Dit

heeft Blade:i van wel een Voet lang en een

Kwartier Duims breed. Zonderling is 't, dat

de Bloemen hier geen Kelk hebben , maar twee

Bloêmklepjes; die beiden gebaard zyn.

In de Wo&Itynen by Xairo , in Egypte , llirfutum,

vondt FoRSKAÖHLeen Soort , welke hy den

bynaam. van Ruig geeft t wegens de ruigte

van de Aair (*> E)eexe da Halmen een

Voet hoog en Scheedachcige gladde Bladen.

De Bloemen, hier den Kelk en het Blommet-

je, beiden, tweekleppig hebbende, waren ge-

ftceM en ongefteeld, even als in zyne voor-

gemelde Soort.

Pha-

Sacchamm Oiirrntiim) Spie:! liirTutri; Spioults ge-

rr.lnis . altera fesfüi , altera pcdiceUaci. Ftor. £g>f/^f,

K 3

il. Deel. XIII. StxjjC
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vr. P HAL A RIS. K:inary.

ïkoVo- In dit Gefiagt wordt het Blommetje, in zya
>.J3. geheel 5 ingeflooten van de Kelkblaadjes, wel-

Jee, ten dien einde, grootcr en hol zyn, ver-

volgens ook als een Kafje fluitende óm heC

Zaad. De beide Kelkblaadjes zyn even groot

Het bevat de volgende Soorten.

j (O Kar.ny met ee??e hna E^oncfc Aahiicïi^

''Se Pluim , ck Kafjes gekield.

Ge-A'oon. Dit Gras , zo men wil van de Kanarifche Ei-

landen afkomftig , van waar het met de Kana^

ry-Voge!s ons is toegebragt, groeit evenwel

ook, zo 't fchyntnatuurlykjin Italië, Spanje,

en de Zuidelyke deelen van Vrankiyk, aan

den Zeekant, op de Akkers tiisfchen 't Koovn.

In de andere deelen van Europa, gclyk ia ofi^

ze Nederlanden , wordt het overvloedig ge-

zaaid, om het A'^/Wj-Zrw^' daar van te win-

nen. Dit valt hier te Lande altoos wit; wes-

halve de vermaardeTo URNE FORT het Kruid

den naam gaf van Geaaird Gras, mee een wit

Geerfl-

C") ZiG dr? AfbecJdmg Flg. 27 , op Pir.-t LXXXVII.

(O rk<*lciTis Fanicuia fubovati Spiciforiui , Giuwis

carinatLs. Svfu Nat. XII. Gen- 74. leg. Xlll. f S»-

M. Urs. 10. Sc-REBF.R Gram. 83. T. 10. f. 2. Plu-

Belg. ih.DAMB. Fay, 20. Phalaris niHjor femineaibo.

C.B^Pir, =8. Lob. fc. 43. DoD. Pempt. 510. Grairen

ii'icEitum feiïiinc Miiiaceo.albo. Tournef, Inft. S^S*



Gepi-ftachtig Zaad : maar op 't Eiland Malthi

wordt het overvloedig met zwart Zaad aange-

fokt, dat men *er Cunetjo heet. Daar is ook

nog etno Verfcheidenheid van bekend , met

graauwachtig Zaad. Tournefokt,zo even

gemeld , maakte byzondere Soorten van die

beiden.

Met Grasachtige Bl.iden , en Halmen die

ï^nokkel'g of met Leedjes zyn, van één toe

t\^fce Voeten hoog, groeit dit Kruid en brengt

zyn Zaad voort. Ce Bladen omvangen Scheed-

aclitig de Ha'm, "nronderhcid het bovenfte,

dac de Aair, op een dun Steeltje, als uit een

KokertjV' uiigcefc. D'e Aair wordt een Pluim

{zenoemd, oui iJ- dc 1 hv^mpjc , waar zy uit

bcftaat» .<;c^kc-.- , .\ - ' v- n i en be-

vat vccli li'rc . K Ik-

blaadjca gckicK: . , . . .hiddcn wit-

achtig en grren andj c weHc-le Aair bont

maakt. Dc biiincnlle, d'e veel kleiner zyn,

èevattcn de Bloemblaadjes benevens de Meel-

draadjes en den dubbelen Scyl , op de voor-

gemelde msnier. Het Vrugtbeginzel wordt

een Zaad, dat binnen de twee Bloemblaadjes,

die bard geworden zyn , digt is beflooten.

Dit Zaad wordt inzondeihsid gebiuikt tot

Aas der Kanary- Vogelen , die Irtzelve zeer

beminnen. Hier toe teelt men hetzelve; hoe-

wel het ook dnor fommige Liefhebbers vaa

Paarden wel gebruikt wordt om die te Vocde-

len; ais waar door zy zeer tierig worden en

K 4 glad
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VT. glad van Fluid. Men zou 'er 'ook Meel van

^111^^* kunnen maaken , tot Spyze voor de Menfchcn.;
Hoofd- gelyk het dus , in Italië, wel 'onder het Tar-

^ Ka»arij. wenbrood gebakken wordt. Moeijelyk, nog'

^md, thans, is het van 't Kaf te zuiveren, dat de

Vogeltjes 'er zo behendig weeten af te pellen.

Anders is 'er geen twyfcl aan, dat hetzelve

een zeer gezond en ligt verteerbaar Voedzel

«itlevere..

rlrv.7>
Kanary^ met een Rolronde Pluim en

BtUbofa.^ kielde Kafjes,
Bolworte-

Of dit Boh'orteUfre Kamry-Gras, dat in'da

Oofterfche Landen, als ook by Rome, wild

groeijcndc gevonden wordt, eene verfchillen-

dc Socrt zy , wordt van fommigen getwyfcld.

'Pe Kenmerken , waar door men hetzelve heeft

wülen onderfchciden , beflaan, buiten en |be^

J:a!vc den KnoHigcn ^Vortel , in de grootef

lioogte en langwcrpighefd van de Aair of

Phrm, die dikwils de Jankte van twee of drie

Duimen heeft; waarby Scheuchzer nog

voegt, dat de twee binrcnfte Kelkblaadjes

dnar in ontbree!:en zocdcn. Maar de KnoIIïgs

Wortel is door Barrf-Litr aan het gewoo-

Ec Kanary-Zaad, in de Zuidelyke deelen van

Eu-

ro n.ir.vLt Panicnia CylindricS, Glumis carinatis.'

^m. yJcnd. IV. y. 264, Flnilaris radice porenni. R«

Lurdb. 63. PlKil. Bulboia St-mine albo. Raj. Wfl. i549'

ScHEucHz. Gram. p. 53.



Europa , waargenomen ; het welke daar ook wel vr.

een overblyvenden Wortel heeft , gelyk dit

Bolvvortelige , uit welks Zaad , in een vette Hoofd.

Kley-Grond , de Heer Schreber Planten be-

komen heeft, korter van Halm en Aair, met

Vezelige Wortelen. En , dat de binnenlle

Kelkblaadjes ontbreekcn zouden, zegt hy, is

valsch: zo dat dit Bolwortelige door hem, met

GouAN, flcgcs voor eene Verfcheidenheid

van het Gewoone wordt gehouden. De Heer

Gekard heeft het in Provence ook jaarlyks

flervende gezien, zonder Bolwortelen, met

de Halm maar een Voet hoog doch de Aaiu

drie Duimen lang , aan den top verbreed.

Waardig is het om te bouwen , dewyl het wel

eens zo veel Zaad, als het gewoone, uit-

levert.

In de Zuidelyke deelen van Europa , zegt

L I N N^ u s ,
groeit deeze Soort , welke ftyve

Bladen, als Riet, heeft, die ruuw gerand zyn,

het bovenfte flaauw buikig; de Aairen digt,

langwerpig Eyrond en, zo wel als de Kelken,

QÏet gebaard.

(4) Ka.

(3J Phnfaris Pankuia oblongS, Foliis rigentibus ma-

jor, Radice iiodofu. Mor. /////. Til. p. iH".

K5
IT. Tfec. XIII. Stok,
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TT. (4) Kanary tnel eem Aairvormige ^ EyrorJ

ÏAngwerpige Pluim , ds Kafjes gekkld ,

j?-}^nf)ra. In Egypte en aan den Tyber, by Rome,
Wr^tcng. gi-oeit volgens den Ridder cjit ^A^/m^fKanary-

Gras, 't welk BiixEAüM ook aau de Darda^

nellen , in de Weiden, vondt. Het heeft

Rietachtige Halmen en taimch k (lyve Bladen.

Uit den boezem van htt bovenfle , die eenig*

:tins buikig is , komt eene Eyrond-lïngwerpi-

ge gladde Aair, of liever dunne Pluim. De
Kafjes zyn Lancetvormig , glad, gekield, me:

^cn Ribbetje doorrecgen.

V. CJ), Kanary frtet cene Rolmide Ajlrachilge

J/SSr? ^^"'^ ' S^""^ " en doorgaans ^'ong-

üclidüd- draagendc.

Een Aair, veel naar dc LifchJcdden geJy-

kcn-

U') Thataris Pan. Spiciform: ovato-oblongS , Glumiï

Typhinum Phalaroides majus Bulb. Aquatiaim Barr.
siat: 1200. T. 700. f. I. Griimen Fh;il:.r. liufutum .Si-i^

loijgiffinia. BuXB. Cent. IV. \\ 3D, T. 5^-

C5j> FUalaris Panicula Cylin.irici Sincirormi , glabrl

,

] sfni V p ra. Oed. Dan. 531. Gort. Belg. 16. FU

^iiec. 49, 54. Daltb. F.ir. ig. Gram. Tyv!ioi,i«.

Spica purpurafcente foliacca. Scii^ucuz. GV,/;;/. 67.

Crrimen Tvphoides rnodium. f. vulgatüTimuni. Mok.
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kende, geeft iden bynaam aan deeze Soort, VI-

welkc door geheel Europa gemeen is aan de mf^
Wcgm en Velden, die Zandig zyn en aan de g^^^'^

Jcancen der Bouwlanden. BAUHiNus,die het

afbeeldt, zegt, dat hcc uit een Vezelige Wortel

veele Halmen voortbrengt van anderhalve

Span hoog, rond, knoopig, mef korte, fmal-

le, fpitfe Bladen; de Aair valt wel drie of vier

Duimen lang , en is ruuw, van Kleur Asch-

graauw, uit veele digt famengepakte Blaasjes,

die ftyf zyn, met kleine Baardjes, beftaande.

Dit, evenwel, wordt thans aangemerkt a^s de

eerile Soort van Phlëura, waar mede deeze

in gellalte veel overeenkomft heeft, alleenlyk

door de Bloemen vcrfchillcndcjzo Li icn/EUs

aanmerkt; door wicn zeker Lifch- Dcddcgras

met eene Bladerige Aair, paarseh van Kleur,

dat de vermaarde li r e Y N VJm Dantzig aan

SciiEUCHZER gezonden hadt, thans hier

wordt t'huis gebragt. De Aair, zegt hy, die

bleek is, breekt in Kwabbetjes en is hier en

daar befprengd met Jongdra?.3;ende K il:

(6) Kanary met een geaairde Plul n

.

blaadjes een genricht Baardje

hei hovenftc Blad Scheedachtlg.
^

.

Cej) PMfiris Panicull Spicnta , Tet^iVs AxS y nrt-ru,

fai:i &c. Sp. Phirt. 4. GiT.nien Pratcnfn Si ica ].!.«; ur. 'i e\

Ltriculo imideunte. G'umen Folio Si-icam 1
V xantu

11. Deel. XIIL Stus»
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VI. Dit Gras, dat de Bloem-Aair uit eene Blaa-

'^11?'^* zige Scheede voortbrengt , groeit , volgens

sSk"™*
Bauhinüs, in de Zuidelyke dealen van

Vrankryk,niet ver van Montpellier enLyons>

als ook in Bourgondie. De Halmen zyn eea

Span of ook een Voet hoog en hooger; de

Bladen fmal , de Aairen paarsch van Kleur.

Dalechamp heeft het , in zyne befchryving

der Planten omflreeks Lyons, in 't byzonder

Feld'Gras getyteld: zo dat het aldaar vry ge-

meen moet zyn, groeijende in vogtige Vel-

den. LiNNiEus ftelt de Groeiplaats in Italië,

alwaar het door Scheuchzer overvloedig in

de Velden by Rome, wel twee Voeten hoog»

was gevonden.

^
Vjl. (7) Kanary met eene Rolronde Pluim ; ds.

WoaZt Blom-.mtjcs f^effiitst ^ de meesten omol-

lyk. maakt ^ de ondcrfien ais afgebeden.

De Halmen van dit Gras , dat door den ver-

maarden FoRSKAÖHLinde Ooflcrfche Lan-

den is waargenomen , zyn een Voet lang cn

glad zo wel als de Bladen. Het heeft een lang-

wer-

(7) Phaïaris Panïcuia Cylindrica ; Flofculis mucrona-

L IN N. Dec. 35. 't. 18. S c „ r e b er Gram. p. 93-

T. 12, Phalaris Panicnia Ovato-oblongA , apice dihiMt^.

Grr. Ptcw. 75? Granicn Phalaroides Lufitanicum. K aJ.

TJift. 1248- Gramen Phalarides , Spica brevi reclinata ex

irtriculo prodeunte. Pt.uk. Alm. 177. T. 33-
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werpige Aair, die deelbaar is in verfcheide V!.

Trosjes, of Tropjes van Bloehipjes, waar van A^^^-^^*

het endelingfe alleenlyk vrugtbaar. Het on- Hoorn-

derfle gedeelte van de Aairachtige Pluim, ver-

toont zig , als door Infekten afgeknaagd.

Het zelfde nam de HeerSchreber waar in

dit Ooflerfche Kanary-Gras, 't welke by heiiv

uit Zaad was opgekomen en zeer wel geflaagd.

Hy geeft 'er de Afbeelding van , benevens die

van eene Verfcheidenheid, welke reeds in de

voorgaande Eeuw ,
zegt hy , uit Engeland is

bekend geworden, wild groeijende in Portugal

en de Zuidelyke deeien van Vrankryk. Het

kan , echter , dunkt my , het hier aangehaalde

van den Heer Ger A rd niet zyn. Het is ook

door den Jongen Heer L i n na u s omftandig

befchreeven en in Plaat gehragr.

(8) Kanafy w^ry«riS^w?7?/^ , Buikige
^^^^.^

grooU Pluim. y!r:tKdi-

By verfcheide Autheurcn is dit VVatergras , tig.'^''^'^^"

dat

(8) Phalaris PaniculS oWonga Ventricofa , arr.pll.

O ED. Dan. =59? Fl. Snee. 48 , 53. Dalib. Paris 19.

>irundo Fol. planis Panicuhi SpicatS , Spicis conferds.

//. Cüff. 26. R. Litgd!,. 66. Gramen Aq. Paniculatmn

Phalaridis fcmine. T o u r n f, Scheuchz. Gram. 126.

Gramen Arundinaceum Spicatum. C. B. Pi». 6. Tkeatr.

94. ^. Gramen Paniculatum Folio varicgato. C. B. Pin.

<i u A N. mo,tfp. 34. Ger. Frov. 76.
° '*

'

^'

II, Daai.. XIII. SxüK.
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vj, dat door geheel Eüropa aan de Oevers vaü
/ïbEEL. Meiren, als ook op vogtige Zandige plaatfea

p.ooio' in ODS Holland en elders groeit , voor een

Soort van Riet gehouden. Dus hadt de Ridder

zelf het voorheen genoemd , Riei met platte

Siaden, een geaairde Pluim en digt getrom
Aairtjes. De Heer H Aller gaf 'er den tytel

san , van „ Riet met eenbloemige Sprink-

„ haantjes, die gebondeld zyn, fchubbig op

j, elkander leggende, de Bloemkafjes glanzig

3, en eenigermaate ruig. " Toornefort
noemde hetzelve Gepluimd Watergras met Ka-

llot heeft een dikke Halm, van twee of drie

Voeten hoogte en gladde Bladen , meer dan
een half Duim op 't breedfte. De Pluim is

dikwils een Voet lang enTakkig, met Bloemp-
jes, die de twee Kelk-Srhnhhr-tjec egaal heb-

ben, ceii Blaasje uitmaakende, dat van onde-
ren glanzig is , gelyk in het Kaöary-^Gras.
Twee binnenfle Kafjes bevatten het Zaa:l.

Dewyl het Plüis hccfc onder aan en in het

Blommetje , kon het by dc Rietfoorten bly-

ven, zo H ALLER oordeelde; doch dit Pluis

is, volgens anderen , te kort,
BontRlet- Uier toe behoort dat in onze Bloemhoven

bekende en tot Sieraad nagehouden wordende
Bonte Riet; 't welk Lobel afbeeldt onder

den naam van gcjloufd of gcflreept IVit Gras.

Meö noemt het ook wei Spaansch Rietgras, In

de Berg-a van Savoije groeit het wiiJ ,
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J>y, met Bladen byna als van Geerft , maar yj,

ftyf ea fcherp . gelyk die van Dckriet. Het -AioEEt,

is, zeer zonderling en fraay, door zyne wit- Hoorn*

held m?t groene ftreepen, in weinige audere^™^

Planten voorkomende; weshalve fommigea

het ook wel Lintgras heeten. Zelden bloeit

dit Bonte Rietgras, op die plaatlen daar het

wild groeit, gelyk in Provence. Het andere

komt met verdeelde en met ruige Aairen voor,

als ook met broeder groene Bladen (*).

(9} Kanary met een Liniaak eenzydige Pliü.n tx".'
'

en tweebkemtge Kelken,
EntTi}"/

Onder den naam van Moeras-grn^^ met Rups- ^^"g"^^°*

achtige Sprinkhaanen , was eene Afbeelding door

Barrelier gegeven, van een byzondere

Soort van Gras, 't welk hy aanmerkte de Hal-

men een halfEiie noog^BTBiaaerig Te hebben,

a:n 'c end met een Aair, van ten minflen een

Span langte, met een Bloesfem als uit Rup-

fen beftaande. Die Aair is eigentlyk een

Pluim , uit Aairen van Rupsachtige gedaante

(9) Phataris PanicnÜ focunda LinPiri , Ci.lycibu

lloris. Sp. Pfant. 7. Gram«n Pakiftre Locuftis Erucsefi

bus. Barr, Rar. 11 58. T. 3 Daftylis Spicis nun

fis, alternis Cuimo arrreffis. R. Lttsdb. 57, Ga

II. DsKt. XllI, Stok,
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VI. famengefteld , welke v/cderom beflaan uit tlel*

<iFDEEL. Aaiitjes of Bloempjes. De Aairen ftaan

'HooiD> overhoeks aan de Halm en hebben aan den
^^"^ Voet korter Aairtjes. De Heer Gmelin, die

dergelyk Gras door geheel Siberië vondt,

merkt aan, dat de Afbeelding van Barre [jer

niet na:iuwkeurig zy , en de zyne verfchilt 'er

aanmerkelyk van. Het was „ Knokkelgras,

5, met menigvuldige Aairen , overhoeks tegen

5, de Halm aangedrukt , van langte als de

„ Leedjes, met tweebloemige Kelken", ge-

tyteld door den Hoogleeraar A. vanRoyen,
die vastftelde, dat de kleine zydelingfe Aairtjes

van Barrelier flegts Natuurfpcelingen

zyn: doch zou 'er gecne aanmerkelyke Ver-

fcheidenheid plaats kunnen hebben in dit Gras,

naar den Landaart en de foort van Grond?
Immers ook komt óe hppnnlmg vnn LiN-
NiTics, wat de eenzydigheid belangt, met

geen van beiden overeen.

X (lo) Kanary met een zeer eenvoudige Pltihn

^^/.'««/o/- en gedoomde Bloempjes , het eene ongefieeld.

biadig. In Ooftindic is dit Gras door den "Heer K o e-

KiG waargenomen, 't welk naar het volgende

eenigermaate gelykt ^ maar Bloemblaadjes

heeft, volgens den Ridder (*). Dit wil zeg-

gen,

Cio) Phataris pnnicuia fimpllciflima , Floribus murica-'

t!s , filtero fesfili, Manf. 183.

CJ Petiua gerit. Syjt. Nat. Feg, XlH. F- 89*.
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^en , dat de binnenfte Kafjcs der Bloemen hier
j^^2k^

öiet ontbreeken. De Kelk is langwerpig, lan- lii.

ger dan de Bloem, van buiten overlangs ge- jJJk^'^""

doornd. De Halmen zyn twee Voeten hoog,
met Scheedachtige Bladen.

(lïj Kanary mt een tiïtgebreide Pluim ; de XI.

Kiektt der Kafjes gehaaird. Oryzöides^

Ryttachn'

In belommerde Moerasfen van Virginie*'^'

groeit dit Gras, dat hedendaags ook gevon-

den wordt op de Ryftvelden in Italië, alwaar

men dat Jfperella tytelt. Het is zo Ryfiachiigt

dat men het zelfs betrokken vindt tot de Soor-

ten van Eyft. Anderszins komt h-^t eeni-

gcrmaate met het Trilgras overeen, hebbende

een fraaije groote Aair , zo S l o a n e aan-

merkt. Men YiQ^t hoLook^Moeras^g, laat-»

Ceerflgras getyteld.

Dc Heer Schreber heeft dit Gras zeer

fraay in Afbeelding gcbragt , aanmerkende,

dat men het, wat Europa aangaat, wel eerfl:

ia

(ii) Thatans Panicuia effiifa , Glumarum Catinis cllia*

tis. Sp. Plant, 8 SchrEb. Gmni. T. 22. Jacq. Vitid.

ao6. Homalocenchrus. H a i, l. //"^/f. N. 1411. Ori'za

Glnmis Carina hifpidis. Gron. l'itg. 153- Gramini tre-

mulo affine Paniculatum elegfois majus, S loan. ^<7W.

34. Hijt. I. p. 113. T. 71. f. I. GramenPaliiftre Panicu-

la Tpeciofa. C B. Pin. 3. Prodt. 7. Gramen Miliaceurn

^Hluftre ferotinum. Mont. Prodr. 51, S £ g. VtTn !•

-
•

L

II. D££L. XIII. SrjR.
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VI. in Italic ontdekt heeft, alwaar het niet zeT<J«

^ iii^' zaam is; maar naderhand ook in Switzeriand

jooiD-
jj^ Bceken en Moerasfen , zynde van de Pha-

laris onderfcheiden , en door den Heer Mieg
als een nienw Geflagt voorgefteld , onder den

naam van Homahcenchrm (*), welken de be-

roemde Hall ER aangenomen heeft. Hec is

verder ook op andere plaatfen, in Ooftenryk,

Hesfenland, Saxenen elders, gevonden, daar

het zelden voor Augustus of September bloeit.

Op de Italiaanfe Akkers is het een zeer lastig

Onkruid, zig even zo uitbreidende, door de

voortloopendc Wortels , als het Kweckgras ia

onze Gewesten. Door Wieden wordtn zy , de

Planten nog jong zynde, daarvan gezuiverd;

doch de Bladen zyn zo ftekelig, dat de Meis-

jes 'er, in 't uithaalen, dikwils de Handen aan

kwetzcn. Hpf Jamaikafchc van Sl ga n e oor-

deelt die Authcur daar van tc verfchillen.

Dit Gras is taamelyk groot, de Halmen twee

Voeten hoog hebbende, volgens Hall er;

doch van ó6n tot vier Ellen, zo Schreeer
aantekent. Dit laatfte komt my onbegrypelyk

voor. Hit de boezem van het bovenfte Blad

fchiet de Aair, die zig wyd en zyd uitbreide,

doch geen ryp Zaad geeft , dan voor zo verre

7y nog in de Bladfcheede is verholen. Dit

Zaad is Eyrondachtig, famengedrukt, en dus

Teel naar Ryst gelykende, glad ea bruin. De

Bloem-

Aa. Helv. Vol. lY. p. 30?,
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Bloemblaadjes volgens fommigen ; de Kelk-

^^^^-^
blaadjes volgens onzen Ridder, zyn witachtig» uï.

met groene Streepcn, en in 't midden Haairig. saï/°'
Voorts fcomt het in de Kenmerken weinig met
het eigentlyke Kanary-Gras overeen ; 'c welk

ook aangemerkt wordt ten opzigt van de an-

dere Soorten (*). De Heer Forskaöhl
heeft niettemin nog verfcheide Grasplanten in

Egypte gevonden , welken zyn Ed. tot de jP,^^j-

Jariiies betrekt (f).

Paspalum. Raspgras.

Een tweekleppige Kelk, die rond is, heC

Blommetje byna van gelyke grootte en Pen-

Icelachtige Stempels , ondcrfcheiden dit Ge-

flagt (4-), dat bovendien de Bloemen, aan de

ééne zyde van UeCraat , op^^^^ twee of meer

ryën geplaatst heeft, zig byna als een Raspver-

toonende: weshalve ik het R/iiy>gras tytel (§),

Men heeft daar van de volgende uitheemfche

Soorten.

CO

j^^l. He!v. ut fupi-a.

(f) Vid, Fhr, Mgijpt. Arab, p. 17.

(+) Zie Fig. 32 , op dL> m^er^etreldi Plar.t,

C§) Men zou het andoTs ook Gecrftsrr.s kunnen hee-

naar 't welke de Aair minder gelykt dan het Zuad.

Pmweitgras ,
v/egens de fijruur der Rlorametjos , (Plan er ,

CartuHgen & Teuffcken Nomenclatur. ErfurtJ is >v;U ver

II. DcEL. XIII. StÜK.
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ftFDEEi, ^0 Raspgras met overhoek/e Aa'iren en cem

III. Vliezige Graat; de Bloemen overhoeks met

tüK^°' Haairige tippen,

X'iïclum. Verdeeld is deeze Soort, in de Weftindiën

rerdeeld. groeijende , gcbynaamd, om dat de Aairea

PI. aan den Halm van één gefcheidcn waren « vol-

^^^2^' g^'"^^ Plukenetius. Hier van maakt nog-

thans LiNNiF^us in de bepaaling geen gewag,

Hy befchryft het als een hurkend Gras, byna

Scheedebladig , met weinige Aairen; zittende

de Bloempjes, die Kogelrond zyn , op twee

ryën aan eene Vliezige Graat, zo breed als de

Aair, over ééne z}d?. Tot het volgende Ge-

flagt was het bevoorens , door zyn Ed. , be»

trokken geweest.

Met de befchryving en bspaaling komt taa*

mclyk overeen, het Javaanfche, in Fig. 2, op

Plaat LXXXIX , afgcbeeid , 't welk ik heb

met drie, vier, vyf en zes Aairen, overhoeks

aan 't end van de Halm; doch hier zyn deeze

Aairen aan den Voet niet verdeeld. Ook beflaan

fommigen derzelven uit drie of vier ryen van

Bloempjes, daar de Stempel uitfteekt, en dus

aandezelven een zwart tipje maakt, dat zig

(O Pa
S,j/i. Nat. XII. Gen. 75. f'^g, XIIJ. y. 59, ra..~--

disfeaum. Sp. Plant I. p. 57- Gramen Paniceum Spid

fimplici ad Caulem intervalUui &c. Plu k. Mant. 94^

T. 350. f 2, Daftylis Spicis numeiofis alteniis patej*i*

l.ts &c. R. Lugdb. 56.
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cenigszins ruig vertoont. De Halmen wordtn V7.

Scheedswyze van de Bladen omvat, en heb-

ben, by my , meer dan een Voet langT. Dus HüoïÖ,

ziet men, dat deeze Soort ook in Ooftindie vair.

(a) Raspgras met overlwel-fe Aalren^ en eem IT.

Viiezige Graat \ de Bloemen overkoeks ^ iftum"'^'

Kelken veelr'ihhig met ingedrukteputjes. Ingedrukt.

Dit Ooft'ndifche wordt befchreeven als op-

llaande Halmen hebbende, van onderen ruig,

een \ cet en daar boven lang: de Biadfcheeden

paar.'chachtig , aan den rand gehaaird, ruig:

de Bladen glad , van boven met een witach-

tig'-^ Streep: de Aairen overhoeks, dikwils om-

geboogen : de Graat breed en Vliezig : de Kel-

ken rondachdg , Eyrond , glad, veelribbig,

ftomp, gebnlt j h3t platte Klepje aan den

voet ingedrukt , en in T: mtcfden met een

paar putjes.

Die Soort van dit Geflagt , door den HeerJapansch.

Thuneerg in Japan verzameld, waar van^^^'^jj^

de Pluim cn een gedeelte der Bladen in Fig. %P'S- 3»

is voorgemeld, fchynt daar mede veel over-

eenkomst te hebben. Immers alle de Bloemp-

je^ vertoonen zig als met Kuiltjes ingedrukt,

wat de Kelkkafjes aangaat , die even groet en

zeer

O) Paspalum SpJr rs akernis , Rachi Membranacea i

Flot altemis , Cnlycibus imiltinerviis fcrobitula.tis. Mii'.t.

.9. Sp. PUmt. 5.

L 3
11. Deel. XIII. Stuk,
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VI. zeer hol z\'n , waar tusfclicn de Rloemblaacljei
jiFDEEt..

^^^^ ^^^jj.^ voorkomen. De Pluim is ten deele

Hoofd-
j,;, Schcedebbd , dat zeer breed-, ja bree»

'

' der dan de andere Bladen fchynt te zyn, be-

flooten. De Aairen zitten overhoeks aan de

Ilalm, en worden allengs Jcorter, doch bree-

der, naar om hoog, alwaar zy zeer cigt by

elkander zitten. Myn Exemplaar, met Bladen

cn Wortel , is in zyn geheel meer dan andef

halven Voet lang.

C 3) R aspgras metgepluimde overhoekfe Jairtjcs ,

yh'qlt'!^, die aan den voet ruig zyn^ en nveeliugfi

i^yed^g. Bloemen.

Dit , op Jamaika gevonden , is , volgens L i it«

NTEUS, twee- of viermaal grooter dan 't Ver-

deelde. De Pluim beftaat in't vcrfcheide, tot

tien, ruige Aairtjes, overhoeks geplaatst, een*

xydig ; met eene niet dubbelde maar vicrdub-

belde ry van Bloemen. Het buitenfte Kelk^

Ivlepje is zeer kort en ruig gerand.

(4) Easpn;ras met gepluimde Aaircn ^ dieKrm>

-\y JcmengchoGpt zyn.
' Di£i

fis.
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|j
Dit, op het zelfde Eiland groeijende, heeft vt.

jjj

de Pluim als gekranst met ontelbaare Liniaale,

uj

eenzydige , Draadachtig dunne Aairtjes ; de Hoofd*

f,
J3Ioemen op twee ryën gefchikt, fpitsachtig.

AI wederom op Jamaika is dit waargenomen,

zynde ongevaar een Voet hoog, met inge-

vvonden Elsvormige BlaJcn ; d?. Ha!m bepaald

door twee Aairen , waar van dc cene korter

geücekl is, dan de andere. Dc Graat is Vh'e-

zig, bogtig, aan de buitenzyde alleen bezet

met ongedeelde Bloempjes , die Eyrond ge-

fpitst zyn, overhoeks, allen met drie Meel-

draadjes,

Twee-Aairig is derhalve dit Gras, niet twee- Tweezy*

zy<iiS> gelyk het^Töt een bymam gebruikte '^|.

woord , volgens den Ridder, door;!;nans bete- Jg^^^^x.

kent. Veeleer zou die bynaam pasfcn , op een ^" ^

Japanfche Grasplant, door den zelfden Heer

Thunberg verzameld, welke tot dit Ge-
flagt fchynt te behooren. Het overgezonden

Kxemplaar bereikt omtrent twee Voeten lang-

te: des ik flegts een gedeelte van de Halm,

{jO FnspaJum Sj-icls duabus , altGri fesfili ; Flor.

cunuuati.. Sp.FlanU 4. Am. ylcaci, V. p. 391. Bun M.

(5) Raspgras met twee Aairen^ de <

oiigejke/d, en gefpitfie Bloemen,

r, de eene byi

met

L4
ÏI. Duel. XIII. StüK.



DRiEMAN'N'IGa

VI. met óf^ Aairen , hier, in de natnurl^-ke grooKe,
Afdekl.

jn Afbeelding kunnen brengen; voes^ende

Hoorn- een Blad, die 'er maar twee aan de Halm zyn,

daarnevens; zie Ffg, 4. De Bladen zyn Lan-

cetvorraig: dc Halm is rond, aan 't end een

Pluim hebbende van vier Amen, die weder-

zyds alhier beslaan uit Eyrondc Zaadhuisjes

,

uier buitenfte beklecdzel Kelkbladen zyn, het

binnenfte harde Bloemblaadjes, juist even zo

in malkander fluitende, als tot de Kenmerken

van dit Geflagt behoort. Des twyfel ik niet

,

of het zal een Soort van Paspalum zyn. Het

voornaamfle ondcrfchcid is , dat zy niet aan

een Vliezige Graat gehecht voorkomen , maar

overhoeks aan een ronde ruige Graat, tn'eezy-

aig^ zyn ingeplant; doch die Vliezigheid vaa

de Graat maakt geen weezentlyk Kenmerk uit;

anders ^'ou dit Gewas tot het volgende Geflaa;

behoorcn.

P A N I c D M. Panik.

't Woord Panicum , by de Romefnen bekend

voor een voedzaam Koorn , heeft zyne af*

komst volgens S c a l i c i: r , van Panicula

,

dat ïs een Broodje. Mooglyk zyn oudtyds d&

Broodcn van Kegelachtige figuur geweest, ge-

lykde Suikerbrooden nog hedendaags. Immers

dergelyke gedaante hebben de Aairen van dat

Gewas , 't welk den naam voert van FanU'-Koorftf

en der Grasplanten, daar toe behoorendc,

die men Cramïna Panïc::kta noemt, meer of

min.
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min. Dewyl nogthans die Aairen uit gefteelde vT
Aairtjes beftaan , en daar door een lugtige a^eel.

voorkoming hebben, noem ik Pankula, in 't Hocïd^

Ncderduitsch , een Pluim, Dus zyn ook de^^""*

menigvuldige Soorten van dit Geflagt in Ge-

fiaink en Gepluimde onderCchelden. De byzon-

dere Kenmerken, bovendien, beflaan in een

driekleppige Kelk , waar van het buitenfte

Klepje zeer klem is , als in Fig. 1 8 wordt aan-

§eweezen.

I, Ge-Aairde Panik- Soorten.

O) Panik mef SpUronde Atiireti ; de Omwind- ^ T.

ze/tj'es eenbhemig Borfielig gchondeld ; depotijfta-

Ilalmen opflaande van hovai Takk'ig
vIS'.;^;,:,

rig.

Borftelige Omwindzeltjes , veel langer dan

de Bloemen, crr-ran-paaracbachtige Kleur, on-

derfcheiden dit Gras, dat in Ooftindie groeit,

en aldaar gcheele Velden beflaat met eene

Rietachtige ruigte , ter hoogte van éón tot

zes Voeten. Het zogenaamde Sny-Gras van

RüMPHius, dat op Amboina een laftig On.

kruid

(O Pamcum Spicis terctibus , Tnvolucellis unifloris

f:ifciculato-fetaceis &c. -SV//. iV../.Xli. (]en. r6,/V^.XIII.

y. 89. Sp. FlaKt.2. Gn-.menCaricofumaltoram. Rl:ü»-k.

rasp. Pt.yK.'i'%/'p. 174. T. 191. f. 3. » u « «•

Ind. ]>. 24.

de eerfte Sooit van Alojaecunts.

L 5
ÏI. Deel. XJU. Stuk.
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"VT. kruid is, behoort daar toe. Ook betrekt de
^FDKEL.

jjQogiegj-aaj. BüRMANNUs, als eene Ver-

^°Z^°'
^cheidenbeid , tot hetzelve het Ambonfe Ke-

meh-Hooy^ van Rumphiüs, dat echter, zo

wat het Gewas als de Aairen aanbelangt, eene

aanmerkelyk verfchillende voorkoming heeft.

^mkvMi (2) Panik met een gekranjie Aair , van vier

Verttcitlii' Trosjes , eanhloemige tweehorftelige Omwind'

Gekranst. zdtjes en verfpreick Halmen.

In de Zuidelyke deelen van Europa , en in de

Ooflerfche Landen , groeit dit Fanik- Gras,

du -^aar het Groene zeer gelykt , maar de

..ceft drie of vier langere Trosfen ,

Er -icrwaards eenzydig. De Bloeaien zjn grnen

me' paaijchachtige Stampers, ieder één of

twee ruuwc Borflels hebbende, die lun,:,^er dan

de Bloem zyn. Na het afvallen der Bloemen

zyn dc Steeltjes ieder door een hoi, wit, napje

•bepaald. De Graat heeft drie of vier twcedee-

lige hoeken. De Halmen zyn glad
, uitge-

fpreid, twee Voeten lang: de Bladen naakt.

iDe ruuwheid van de iiairen , die als Klisfcn

zig aan de Kleederen hechten, doen het Kleef-

gras noemen, zo Baöhinüs Cuntekent.

(3)

• i2^ Vamcvm S]mcA Vertkillata , Racerrailis quatcrnJS

&c. S'f. Flart. 3. Grairca Faniceiim Spici afpera. C
B. Fin. 8. Theafr. 139. Scheuchz. Gram. 67. Grairen

rnicuhuum tertiuni.ÏAEERN.//i/'/. 516. Ha li-. Hdv.

N. 1543-
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(3) Panik met eene SpUronde Aair , de Om.
ivmdzeltjes tweehloenüg en hondclachtig ge-

haairdi da Zaaden Golfachiig gci impcld,

InOoftindic, zo wel als in Noord -Amerika

en in de Zuidelyke deeien van Europa, komt-?

deeze Soort van Gras voor, welke de Bor-

g

fteltjes van de Aair niet langer dan de Blom-

metjes heeft : de Biadfcheeden zyn Haairig

gerand, de Zaaden met gegolfde Streepen ge-

tekend. Ten platten Lande in Saxen, inzon-

derheid om Leipzig en DresJen, groeit het,

gclyk ook in verfcheide Streek^n van Franken-

land, op de Akkers, na den Oogfttyd, over-

vloedig. Het is zoet van Smaak, en zou de

Tanden van het Vee niet ontgaan , indien het

niet, door zyne laagte, zig verborg onder de

Scoppelen. In 't w^ilde, nj:imclyk, wordt het

zelden meer dan een half Veer hoog ; doch in

d'j 1 uirien breidt het zig zodanig in iiocgte en

breedte uit, dat 'er verfcheide Planten dcor

verftikt worden , indien men daar tegen met

uitwicden geen zorge draagt. De Bloemftecl

is zeer gefleufd.

(4)

(3) Panicimt Spica tereti ; Involuccliis bifloris fufcicu-

Sjiica fimi^lici, Ariltis aggregatis &c. Grok. l^irg» 134.

ScHREB. Grm». p, 21. ï. 2;. Hall. helv, N. 1542.

Panici effigie Gramen fimplici .Spica. L o u. h. 13. B u R M,

FL Ind. r. C4.

il. DfiJUL. XIH. Sïuis,
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Vï. C4) Panik met eene Spilronde Aair; de Om-*

windzeltjes tweebloemig en Bondelachiig ^e-

Hoofd- haaird; de Zaaden geribd,

P'j^Jg^
Dit, in de Zuidelyke deelen van Europa,

Gïoen. zege men , wild groeijende Panikgras ; komt

het voorgaande zeer naby, inzonderheid ook

door de figuur der Aairen, byna als die van

het Dodde:jras : doch het derde of kleine

Kelkfchubbetje ontbreekE 'er dikwils aan. Ook

hebben ds Aairen de ruuwheid niet van het

voorgaande; tevwyl de witte Haairtjes niet op

de Bladen zyn: so dat het zig geheel groen

ïJuc:mi.
^^'^^^ ^^^^ fatmngejïelde Jat-; di

Voed- Aairtjes gekropt met ingemengde Borfielijes i

Buam.
Bloemfleehjes nng.

Dit is het algemeen bekende Panik-Koorn,

*t welk oudtyds wel meer in gebruik was doch

tegenwoordig nog tot Voedzel geteeld wordt

in

(4) Panicum Spira toreti &c. Panic. fylv. Sjnca fiin-

j»lici & mojliore. Sp. Plant. 5. T o u r n F. h^Jl- 515.

Gninien Paniceum , f. Panicum fylv. Spica fimplici.

C* B /'/«.S.ScHEüCHz. Gr«w.46. Mor. Hift, III.

p. 139. S. 3. T. 4. f- 10.

(-5) Pmticum Spica compofita , Spiculis glomeratis

Setis ininiixtis 5 Pedimculis hirlutis. Sp. Plant. 6. H. UfS.

R. Lugdb. 54. Grom. firg. 134. Panicum Italicum

Panicuia majore. C B. Pt». 27 Tkeatr. 519. G o u aK.

Monsp, 34. Panicum. R u m p H. jintb. V. p. 202. T. 2r

f. 2. 13 u H M. F:. [Md. p. 34. D o>. Lob. &«.
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fh fommige deelen des Aardbodems. Het VT,

wordt, volgens Rümphiüs, in Ooftindie ^^ui^
aan de kancen der Ryftvelden gezaaid , op Hooid»

di'ooge plaatfen. Het gelykc veel naar het p^Jy^.

Ivdiaanfchc Pan'"k-Koorn, door Dodoneus -^"o/m.

befchreeven, doch heeft de Halmen maar vyf

of zes Voeten , niet agt of negen Voeten

hoog. De Bladen zyn als van Riet, of als die

der Spaanfche Tarwe. De Aair, die het draagt>

is als een groote Lischdodde , uit veele

Korreltjes beftaande,die in Blaasjes beflooten

zyn, en digt famengehoopt , met veele Ste-

Jceltjes daar tusfchen, welke in fommig , en

wel het beste, kort, yl en zagt; in ander zo

lang, digt en ruuw zyn, als de Haairen van

een Katteftaart. Ook vindt men 'er, daar die

Aair aan 't end gefplceten is, en zig vertoont,

byna als in de Amaranthan
,van dien naam.

De langte van deeze Aair wordt door R uif-

PHius niet bepaald; maar Lobel zegt, dat,

het gene uit Ooflindie in Engeland was over-

gebragt, een ruuwe Aair had, van een Voet

langte. Die grootte geeft Baühinüs ook aan

bet Itaïiaanfche Panik -Koorn , waarfchynlyk

van de zelfde afkomst: zynde die Aair twee

Duim dik, naar den Grond gekeerd , en wit,

rosachtig of geel van Kleur , zo wel als 'c

Zaad, dat kleiirer is dan Geerfl. Ga lenüs
wil, dat het in Iralie aangenaamer van Smaak

geteeld werde dan in Indie , alwaar het eea

üegt»

II. D»«U XIJJ. SrLX.
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VL flegt , hard, droog, Voedzel geeft, tlefi

Afdeel,
jj^^iff^ijf, kleiner , met eene

HootD- veel kortere rondachtige Aair, die wel over

^^Panik^
zyde helt , maar niet volkomen nedcrhangt.

/Töar». Men noemt het aldaar Pfennich of Heidelpfew

fikh^ en by fommigcn ook 'v^tXFench'^ welke

naam van de Latyn'chc Pankum afkomftig zal

7yn, dien men in de meefte Taaien van Eu-

ropa, by verkorting , navolgt; doch in Bohe«

me wordt het Ber geheten.

Van veel gebruik was dit Kcorn ,in Duitsch-

land, Italië en de Zuidelyke deelen van Vrank-

ryk, wordende zelfs boven de Gcerfl: verkoo-

een , om dat het zoeter is van Smaak. Men
kan niet ontkennen, dat het droog, hard en

zwaar om te verteeren zy, den Afgang flop-

pende: maar in Melk geknokt, tot Bry, en

dan met Olie, Vet of IJotci-, ge[,^etcn, maakt

het geen onbekwaam Voedzel iiic. De Ouden

hebben het zelfs, dus, tegen verfcheide Kwaa-

ien aangepreezen. Op fommige plaatfen, daar

men overvloed van beter Koorn heeft , wordt

liet, even als 't Kanary-Zaad , tot Aas voor 't

Pluimgedierte geteeld.

(6) Vzmk met overhoekfe eenz'^dige Aalmt, ds

Aiirtj'es eenigermaate verdeeld ; fiekeüge

weinig gebaarde Ka/jes en ecnc driehoekige

Cf) Pm>icum Spicis ulternis Tccnndis , Si-kulis fubdi*

viftó &c. ^. Pl.mt. 9. B u R M. Fl. Ind. p. aj.
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(7) Panik met overhoehfe en gepaarde Aatren ^ VT.

de Aairtjes eenigermaate verdeeld-^ fiekelige ^^^l^^
gelaafde Kajjes en eene rjfhoekige Graat.

Veel gelyken deeze twee naar elkarder ; Tlll

waar van de eerfle in Ooftindie groeit, de an-

dcre gemeen is in ofis Wercldsdeel , voortko- root.

mende in Hoven, Boomgaarden en Zaaylan-

den. Dit Haanepoot- Gras , dus wegens de

gedaante der Knokkelige Halmen genaamd ,

ftaat by Lobel bekend cnder den naam vaö

IV'dd Panik' Koorn^ als met het Tamme veel

overeenkomft hebbende in Gewas , doch in alle

opzigten kleiner. Het groeit van één , tot

twee, drie Voeten en hooger , naar den

Grond, dien het aantreft, en is een gehaat

Onkruid in de Moeshoven. De Aair is fom-

tyds weinig, fomtyxis Aerk gebaard, 'c welk

een voornaame Verfcheidenheid oppert. Het

Zaad kan ook tot Voedzel dienen voor 't Ge-

vogeltje, en wordt in *t wilde, of op den Grond

gevallen, veel van het zelve opgezogt.

(8)

(7) P.viktnn Spicis jüternis conjugatisq* Sec. ^. FloftU

^. Gort. Belg. 17. F/, Suec, II. N. 55. G o u a n.

I^h::rp. 34. Cer. Prüv. 84- "Pan. Sp. alt. reniotis l;ixis.

H. Cltff. 27. Pan. Sp. uk. rerrotis dedinatis compo-

fitis. K. Lugdb. 55. Dalib. Por. 22. Pan. vuig. Sp.

ïimltiplici afperiufcitia. Toorn r, Inji. 515. Gramen

Paniceum Si.ic3 diviÜ , itnn Arifti55 longis urmata. C.

5. Pm. %. SCHEUCHZ. Gram. 49. Dens Caninus z. J. B.

KijU II. P. 443- P^nicum Hcrbaviorum fylvGftre , Les,

II. 42. Panici effigie Gr. Arift. Ibid, 14,

IL Dbkj.. XIII. SivK,
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VT. (8) Panikw^^ ée Aairtjes werhoeks, eenVj^s^y

AröKEL. Eyondi r»uw; de Graat rondachtig.

Hoofd-
stuk, ï^et gene by Rumphius Paardegras heet,

Fimunm^^^ zelcerlyk hier door Linn/eus bedóeld

ftg^""* wordt; (niet het Speld- Naaldgras, 't welk

* zeer fchadclyk is voor de Landen;) maakt op

de Molukkes zeer goede Weiden uit, groei-

jende op de Kley der afgeoogfte Akkeren.

Dus fchynt het zeer van dat van Barbados

,

door Plükenet afgebeeld, 't welk van de

Engelfchen aldaar Pleifier-Gras en Peft des

Landmans geheten werdt, te verfchillen. Het

heeft omtrent de hoogte | van een Span; de

Bladen zyn paarschachtig , zo vsrel als de Aair-

tjes , die overhoeks voorkomen aan opftaande

Halmen.

Bn^fdes
F^nik met dc Aalren overheh^ ongejiesld,

Speitach- eenz'^jdig, aangedrukt , laugn'erpig.

Dit Ooftindifche heeft de Halmen een Voet

hoog, met Leedjes, opgeregt, glad; de Bla-

den

Cs) Panicum Spiculis altemis, fecundis, mutlcis , ova-

tis, fcabris &c, Sp, F/ant. lo. Gramen Pan. miniis,

Spici divulfa Inf. Barb. Pluk. 174. T. 189. f. 5.

Ehret. PifT. T. 3. f. 3- Hippogroftis Amboinica Rümph.

^)f>b. VI. p. 13. T. 5- f- 3- öüRM. F/. Tnd. p, 25-

(9^ Patitcum Spkis alteniis, fofiübus, fecundis, ap-

presfis , oblongis. Ma;it. igf. Gram. Paniceum multi-

l-iici Spica MaderafpatAuum. Pt uk. ^/w. 1-4- T.
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T^n ovcihocks , ver afftandig ; een Graat van
^J^^g^

een Handbreed, met veifcheide, doorgaans iii.

vyf, ongefteelde Aairen, tegen de Graat aan-^^^^^"*

gedrukt, en beftaande uit drie ryën van Eyron-

de Bloempjes.

(10) Panik met de ^air gehalveerd eenzydig; X.

de Graat Pliezig LirJaal €n de BJoeri/j'es J'"^^^-"!.

uitHvrards vergaard.
"'cëhai

Dit zonderlinge Gras , in ds beide Indien

groeijende , heeft hst Bloemfleeltje als uit op

elkander geplaatfte Blaadjes beftaande, en vyf-

Moemige Aairtjcs, die zig als gehalveerd ver-

tooRen. Ieder Bloempje heeft een Lancetvor-

migen Kelk , met het buitenflc Kicpjc zeer

4dein cn (lomp.

(11) Panik viei c^n T^imengcfïehle Aatr ^ HiuJn»»
aangedrukte Aairtjes oyerhoeks ^ met Ruig-Aai

Mde Kelken; afie de Kkpjcs gehaard^ het^'^'

nda, Rachi linearl

itis. 3ïaut. 323. Sp,

T. 8. f. 3- Grame*
/" T. 244. f. 6.

II. Dic"L. Xni. Stuk.
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VI. De zeer ruige Aairen onderfche'den drt

Afdeel, q^.^^ ^ ^at ook in de beide Indien gevonden

Hoofd- wordc, en aldaar voortgeceeld, zo wel als

hedendaags in Italië. Het heeft kuipende

Halmen en gegolfd' Bladen, die breed Lan-

cetvormig, en in myn Javaanfch Exemplaar

wel Wollig zagt , maar niet ruuw zyn : de

Aairen Zilverwit eenzydig.

'Xïl. (12) Fanik met de Jak eenzydig , iyna Ey

cmgiome'^ ro«^/, en ftompe Bloempjes.

^Trosach-
j^jj. Wegen en Straaten in Ooftindie

groeijende, heeft Draadachtige zeer Takkige

Halmen , en Lancetvormige gladde Bladen

,

met gefteelde Aairachtige Trosjes ,
ongehaaird,

dikwils van agt Bloempjes , die Eyrond zyn,

met groote gepluimde Stempels.

^ITl. (13) Panik met gevingerde Aairen , mn den

kteurig.' O2) Pamcum Spïca fecundi fubovatS, Flofculis ob-

tuHs. 3Iant. 324. Panic liidicum. Mant. 184. ^. Airalu*

dica. Sp. Plant. II. p. 94- B " =7-

O 3) Pcmicmn Spicis digitatis , bafi iiiteriore nodofiS

&c. Sp. Plant. 13. Gort, Belg, B u R m. Fl. M
T. 10. f. I. GouAM, Monjp. 35. P^'»'' 84- SCHBEB.

Qr,nn. 119. T. 16. Panicum .Spiris alternis &c. R.

53. G R N. Virii. 154. Gramen Daftx Ion repens Fol.

hirruiisfiinis. BuxB. Cent. V. p 34- T. 65. Gr. Da^^'

Baüh. Theatr. iig. Gr. Duft. Aquaticum. C B. ^

jrchïemum Gramen Sanguinarium , SanguineUa. XabïW«'



voet inwaards kmop'tg , tweelingfc ov.ge-

baarde Bloempjes en gefiippclde Blad-

fchetden.

Door de geheele Wereld fchynt dit Gras te

groeijeü , dat men Bloedgras noemen kan ,

Wegens de donker roode of paarfche kleur der

Aairen. BAUHiNüshadt htt Kmkkelgras met

hreeder Bladert geheeten. Het heeft, naame-

]^k, ce Halmen doorgaans Knoopig en Knok-

kelig geboogen. Sommig groeit op 't drooge

en komt in de Hoven , ander in \ Water

voort , en hier toe behoort ook het gene

B A iT H I N u s Eetbaar tytelt , om dat het eMers

tot Aas der Vogelen of tot Voedzel der Men-
fchen gezaaid wordt. Hierom wordt het ook
tvel Geerjlgras of Wilde- Gecrft geheten, in 'C

Engclsch Haanepoot- Panik gras Sommigeü

willen, dat dit het eigentlyke Manna-gras, by

de Ouden Hemelsdair.v genaamd , zyn zoude (*).

Het beftaat uit knokkelige Halmen, die de

langte van een Vinger , een Span , Voet of

meer hebben, naar de Grondsgefteldheid. Zy
hurken altoos, ten 7.y tusfchen andere Planten

opfchictende , of in een zeer vette Aarde.

Aan dezelven vertoont zig een paarschachtige

Kleur, doch de Bladen zyn groen, Lancctvor-

mig,

pj Ik zal daar van in vervolg , onder den tytfl

M 2
II. Deel. XIII. Stuk.



mig, doorgaans Haairig. Op het end der
'* Halmen "n Takken komen troppen van vyf tot

- zeven dunni Aaircn, die dus een Vingerach-

tige figuur maaken, naar welke de Heer Hal-
LER een Geflagtnaam dair aan heeft gege-

ven (*). De Bloempjes (laan zo enkeld aan

deAairtn, dat veelcn elkander niet raaken ,

cn vcrtoonen haa.e paarfche Vrugtmaakende

deel n , die door den Baron van Gleichen
zo keurlyk, by Vergrooting, in Plaat zyn gc-

bragt , zo vrel als 't oveikleine Zaad (f).

Het derde Klepje ontbreekt doorgaans aa i

den Kelk.

Dit Bloedgras is een der gemccnfle Onkrui-

den in de VVyiibergcn en Moeshoven; doch

komt ook op d^ aller-onvri'gtbaarfte plaatfen,

zelfs in Gronden vnn erkel Stuifzand, voorr.

Noordelyker dan Halland in Sweeden fchynt

men het niet aangetroffen te hebben , maar de

Heer Pa li As vondt het ook in Siberië. Het

bloeit , hier te Lande , den geheelen Zomer

door, zegt ScnREBER, d:e ook aanmerkt,

dat het jaarlyks vergaat, en zeer verandcr'yk

is , ten opzigt van de Kleur , zo wel ,
ais

van de plaatzing en 't getal der i\airen. In

fommig komen dezelven zwartachtig bruin, in

( ») Digitaria Fol. fubhirrntis , Caule debili ,
Si'icis

vorticülafs. Sa. po ancipite. Hall. Helv. inciioau^. I5-.6'

Di^itaria Sangi.inalis. Sc op. C>irn. II. 72.

C\) L'Herbe de Ja Mimne. Obf^yv. T, 8.
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anderen groen; in fommig gekranst, dat wel ^Al-

gemeenst is; in ander ovei hoeks, aan den top ui.

van de Halm voor. Men plagt het tot Voed-
^^J""'''

zei te zaaijen, en het leverde peen onaange-

naame Spyze uit, doch het heeft plaats ge,

maakt voor een betere Soort van Manua-

Gras, gelyk wy naderhand zullen zien.

14) Panik mef gevingerde ultgehreide Aairen^ XIV.

die aan den voet van binnen ruig zyn: nJi^Z
cenzaame Bloemen en kruipende Stengetjes.

In de Zuidelyke dee'en van ons Europa , als

ook in de Ooflerfche Landen, komt dit Krm"-

pend Gras voort, aan 't welke de Pluim van

Manna-Gras , door J. B auii inus , toege-

fdirceven werdt. Op da Zandige Oevers van

't Meir van Geneve heeft de vermaarde

Haller hetzelve aangetroffen. Het kruipc

met dikke, ronde, gefchubde Scheu'en voort,

zo hy aanmerkt , en g-^eft ftyve Halmen van

een Voet, die z:g meer of min opregten,

aan 't enJ gekroond met vier, of meer, Aaï-

ren

(14) P.ï/;/n»;«Spicis Digitaris patenübus &c. S/>. Sylant.

1.1. GouAN. Moufp. 3^ MoTiT. Tc. gg, Digitaria Sto-

lonibiis terotibus. Hall. Hef/-. N. 1527. Dig. Daftyloii.

Scop. II. N. 73' Gramen DaftyloH rad. rerente f OlÜ-

'.inaruni. Schfuchz. Gra*M 304 T. 2. f. 11. Giamon
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VT. ren, tot zeven in getal. De Bloempjes zyn

'^lïT^^' ook eenigszins paarschachtig. Het blyft over.

XV. (T5) P^nik met hy,ta gevingerde, opftaande

,

Btifr-^P^'
Draadachtige Aairen digt hy elkander;

Dia^d-^" de Graat bogtig , met tweehïoemigc Tand-

jes , het ééue Bloempje ongefleeld.

In Noord-Amerika voadt Kalm dit Panik-

gras, dat door den Heer jACQ.urN, mar

het daar van, te Weetien, uit Zaad geteel-

de, is in riaat gebragt. Het voorkomen is

byna als het Bloedgras; met Halmen van een

Voet, onder ruig, boven naakt, op dca top

gevingerd met lange dunne Aairen.

zfJi; ^'^^ ^^^'^ "^^^ '^'"^^^''^ ^'"^ Z/V//W^ 5

Liiiiauj/ gcrdc Aairen, cii enkeUle eenzydigs f"'o''

baarde Bloempjes,

In de Indiën groeit dit, met gladde, leg-

gende, takkigc Halmen en Liniaale regte fmal*

Ie Aairtjes; de Bloempjes van onderen over-

hoeks;

(15) Punkiim Sivfis fubdigitatls approx'ima

T. 70.

ixy T. 70. f.
;
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hoeks; de buitenfte Kelkfchub korter, uitge- yt.

breid, aan de Graat gehecht (*). ^lïi""

(17; Panik met dubbelde eenzydige gLidde "''^^^^

In Ooftindic is deeze Soort door den Heer'^TwGe-

KoEMG gevonden, met korte Grasachtige '^^'"S*

Bladen en dunne Halmen van een Voetlang,

aan "t end met twee gelyke eenzydige Aairen,

beftaande uit veelc gladde, Eyronde, orge-

lleeide , ongebaarJe IMor^mpjes , met gtele

Wcelknopjes en gepluiirde paarfche Stempels.

Hier zou m n het voorgemelde Jipanfche,

in /v^. 4, op Plaat LXXXIX aFgébeeld,

Jvunnen t'huis brengen , indien het geen vier

Aairen hadt, en v.-e ;ens de gedaj^te byzond.r-

heden niet tot het voorgaande Gcflagt te be-

trekken ware; ge'>kcaar aan ook dat korte,

Lykomende, uitwendige Kelkklepje ontbreekt.

(18) Panik met een famengeJiehJe Aalr , Li-
^^^^j^J^-,

O Het is Fig. 3, nifit Ftg, 2, van den Heer B u f-

7vn Werk door de HeerenMoRRAV en Reicharb
niet gelet is. Eg. 2, op zya Ed. Plaat, moet Fig, 3

zyn , en Ftg. 3 , Fig. 2.

(17) Fanicum Sficis geminis fecundis lavibus. Mani^
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VI. niaak eenzydige Aairtjes , dubbelde afjlaii'

Afdkul.
^-^^ Bloempjes en gebaarde Kelken.

HooïQ-

^P^XC
Ooftindifche heeft kruipende Blader/ge

Ftg. I.
" Halmen > die Draadachtig dun zyn en Lancct-

vormig korte Bladen, Aan de Plalm zitten ver-

fcheide aangedrukte Aairen , die uit paareti

Blommetjes , van elkander afrtandig, eenzy-

dig famengefleld zyn : de Kelken hebben ge-

fpitfle Klepjes en Baardjes
; gelyk dit alles in

niyn Exemplaar , van Ceylon , in Fig. i ,
op

Plaat XC, afgebeeld, blykbaar is. HetzeJje

heeft meer dan vier of vyf, naamelyk tot agc

Aairen , en is, in zyn geheel, meer dan twee

Voeten lang.

II. Gepluimde.

v^\n ('^^ ^^^^^ '•^^^^ ^^^''^^'^'^ ,q>ccngeg^
c^Zo. fildc Takkige Hahn.

SlF^ Een zeer zonderling Gras, naauwlyks een

Voet hoog, en niettemin Boomachtig groci-

jende, fnet een ze:r Takkige meer dan eens

verdeelde Halm, is deeze Virginifche Soort,

aan 't end der Takjes cca klein Pluimpje

hebbende-

(fO)

Cro) toVv;« p....ia.U il>n;,^c,l.,>s . Cuimo R:>moS>

dichotomo. Sp. r!m:'.f. ir. r o n, Virg. 133- H'
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(20) Panik met eene enkekl getakte PJubn^ yj,.

ran drie Bloempjes of winder^ het onderfle
AroEEr.,

ongefigeld, en ecuc Takkige Hahti,

Dit Indifche , in de Koninglyke Tuin van

l pial geteeld , heeft Halmen van dergelyke Tukkig.

hoogte, met Knietjes en Scheedachtige Bladen.

{11) V:mk met eene uitg^hKeide P:-::^ '

kige Halmen ; de Mecldraa^:-

pers gjkkitrd.

Uit overgezonden Zaad is deeze Soort, wel-

k-e by Kairo in Egypte groeit, aldaar ook op-

gekomen en dus naauwkeuiig ondcrzogt. De
Halmen zyn twee Voeten hoog en zeer Tak-

kig, met eene uitgebreide Pluim, als van

Draadachtige Vezelen , ieder san 't end een

Bloempje hebbende met gee'e Meeldraadjes

en donker paarsachtige Stempels.

Zonderling is 't, dat men wederom dceze

onder de verfcheide Soorten van Pankim ,

welken de vermaarde Fo r s k a ö h l in Egypte

waargenomen heeft, niet voorgefleld vindr,

Hy maakt onder anderen gewag van een Di-

coluiatis: Culmo Raniolu. Jilar:t. 3c. Sv. P^ Kt 3-.

M S
\\. Peel. XIIL Stoc.
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VT. chotcmum , alom groeijende in de Velden van

Aidml. Araüie. Dii wjerdt een Elle hoog en was een

Hoofo- gewoon Votdzel voor Kemels en Ezelen. Üoic

"'^^ werdt hetzelve al^^eneen gebiuikc als Stroo

of Riet, om de Hukten te d' kken. De ^Van-

den en het Dak van S:o' ken g .iiaakt, en die

met anderen overtU> a j. verbondrn hebbende,

werdt 'er dii, Tummam, en een andjr Bies-

achtig Panikgr s , Bockar genaamd , met Touw-

tjes op gebonden. De -^ze Hutten zegt hy,

zyn Waterdigt en duuren vyf of zes Jaarem

wordende van binnen , tot fieraad, ook wel

gewit met Kilk of Pleifter (*^. Zie dair het

opflajn der lenten van de Oudvadcvs en dcii

oirfprong der Loofhutten onder de Isiaclictcn i

XXTI. (22) Panik met eene Roedacht'ige Pluim ,
r.i

r^iml'^""*
^'^^ gemikte Bladen.

Kxuiieud.
Spanje was deeze Soort door AtT-

STROEMER gezonden. Zy heeft kruipen-

de Halmen van een Voet , die opllygcn , en ti«

Pluim is uit drie of vier opj^esegte Ülorin-

trosfen famengefteld. De voorgaande ïcomt

zy naby.

XXITT. (23) Panik met eene losfe flappc Pluim ,
en

achtig.
c«) Ftor. yKgypt ^mb. p ao.

.
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ruige Scheedebladen ; de Kafjes gefpitft ,

eeztg,

^ïïr^*

Dit is de gewoone Gecrst^ uit Indië afkom- sïüïf°"

ftig , welke op plaatfen , daar menze veel

zaait , byzondeiiyk in de Zuidelykc dcelen van

Europa, byna een Onkruid wordt. Denaam
is, in de meefle Europifche Taaien, van den

Latynfche MUlum afgeleid. Dus noemt men-

ze in \ Frarsch 7J//7/^/,in 'tEngcIsch MUM 't

Italiaansch maar in 'tlJoogduitsch /i;ry

of Ilir/en; waarvan onze ber.aaming afkomt.

De Gcerst Ichict een Rietachtigcn Stengel,

meer dan vyf Voeten hoog, die als Wollig

is, bekleed met breede Bladen, en geeft aan

ï3en top eene losfe Pluim , neerwaards omge-

boogen, met paarschachtige Bloempjes; waar

op Zaad volgt, dat de Pluim geelachtig maakt.

Dit Zaad , iedereen bekend , ziet uit den

Goudgcelen en witten ; doch men heeft ook

Geerst met zwart Zaad. Het is in gebruik tot

Spyze, maar geeft een droog, hard Voedzel,

ten zy het wel bereid zy. Te Venetië bakt

men 'er Koeken van , die nog warm zynde

moeten gegeten worden; zo dat het Gemee-

ne Volk , op de Straatcn roept. Jf heet de Koc^

ken al heet? zegt Lobei^: \vant koud gewor-

deü

JJ. CUff. Urf. Nat. Med. 34. R. Liti^Jb. 5^. DAttn.
Par. 22. Miliiim Semine luteo &. lULo. C. B. P;i:. ^.

Theatr. 502.

U. Deel. XIII. Stuk.
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' VI. dea zyn ze taüy en bjna oneetbaar. Hier te

AroEsu Lande worden 'er, als bektnd is , lekkere

HooFO- Taarten van gemaakt. Ook worde dc Geerft

* * van het Gevogelte niet ongaarn gegeten.

XXIV. (24) Panik met een Haairige opgeregte uitgt-

CafSr'f. breide Pluim; de Bladfcheeden ruig.

Haair-
achtig.

Deez3, in de Weftindiën voortkomende, is

veel ruiger dan de voorgaan Ie, en heeft de

Pluim veel yIer, als uit Draadjes famengelleld

,

en korte breede Bladen. Bovendien is do

Pluim opftaande, niet nederhangende» 't welk

een groot verfchil maakt.

XXV. Vzmk, welh Pluim enkcldc TaH v hcrfi

Hier wordt, ik weet niet om welke reien,

het Kruipend Panik-Gras uit Ooftindis, door

den Heer BüRMANNUs afgebeeld, t'huis

gebragt. De gedaante der Pluim is , inder-

daad, Trosachtig. Het grodt ook op Jamaika.

en twee Bloemen by elkander, de <

de andere lang gefleeld^

kort 9

(2Ö)
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(116) Panik , we/h Pluim de zyde/mgfe Trosfen VT.

enkeJd heeft; de Bladen Eyrond- Lancet-
''^Jll*'

Van dit Amerikaanfche zyn de B'cdcn breed , /-Sw
gelykvan de Plant die Commelina heet, aanj/'^'^

den Keel omva tende en aldaar van buiten Brced-

Haairig: de Pluim als gemeld is. In de Bos- ^^^'^''S'

fch n der Weftindifche Eilanden is het overal

(27) Panik, dm de Trosfen binnen de Blad- XXVII,

[cheeden verborgen heeft,. ^!unf'^"'

Op de Savaanen of Boschvelden in de Wefl:- Aairig!'

ind'ën is deeze Soort waargpnomen , wier Ai-

ren als in ftekelige BlaaF"es zitten in de Oxels

der Bladen, aan de Halmen. Het was Feel-

Aahig Cypergras van SroA^'E getytcld.

(28) Panik, dat gephimd en zeer Takktg is.xxvm,
met Eyrond - langnrrpige gefpitfie Bladen, /frbores-

Niet-' Boom.

<i2b) Pankum Pan. Racemis lateralibus fiitiplicibus

folio, Paiiicuia rariore. Mor. Btff. III. p. 196. S. 8.

T. 5. f. 4. Gr. Miliaceum Syk. maximum, Semine albo.

S1.0AN. Jcrm. 34 mrt. l. T. 71- f- 4-

(azJ) Pamcum Racemis cccultatis intra Folioram va^

ginas. Sp. Plant. 19. Gramen Cyperoides polyftachyon,

Spicis adnodos ex foliorum Alis. Sloan. ^aw. .36.

hl ft. I. p. 120. T. So.

fag) Panuam Paniculitiim Ramorisfimum , Fol. ova-

fo-oblongis aruminatis. Sjk Plmt :6. Fl. ZeyU 43. Panic,

Pan. laxi fparfa Fol. Vaginis slabris. H. Cltff. 27.

nig, Haairig den Hak.

ü. DfiEL. XIII. SXUK,
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TI. Niettegenflaande de Halm of SteD gel, van

AfMEL.
^.^ Gj-as, naauwlyks dikker dan een Penne-

sTc^r*""
^cliaft zy, bereikt het byna de hoogte der

grootlle Boomen, zegt onze Ridder (*> Die

moec dan v;el een IVonder-Gras zyn , inzonder-

heid , wanneer die Hahn op zig zelve kan

ftaan. Mooglyk klimt het met dezelve langs

de Boomen op , en dus kon 'er van gezegd

zyn ,
niettegenflaande die langte, dat het een

Kruipend Gras ware; gelyk van het Ceylon-

fche deezer aanhaaling fchynt getuigd te wor-

den. Ondertusfchen is by Morison, op

het aangehaalde in de ClifFortfe Tuin, van die

ontzaglyke hoogte niets gemeld.

XXIX. (29) Panik met een getrofle Pluim , de Kaffes

curvatum. gekroondf fiornpy Peczig,

kroond.
j^jj.^ Ooftindie groeijende, heeft

Draadachtige Halmen ; die glad zyn , zo wel

als de Lancetvormige vyfribbige Bladen ; een

Takkige getrofte Pluim ; de bloeijende Kel-

jcen EIsvormig,uitwaards gekromd, de Vrugt-

draagende driemaal grooter, Eyrond, bultig,

ftomp , paarschachtig : het Blommetje de helf:

kleiner. Vliezig.

(30

O Altitudliie cert'^t cum altisr.uu'? Aiborlbu?. S^h

Fhmt. p. 87.

(29) Pa,ikum Pan. Raccmofri ,GU\ms ciuTati;: .
übti>

UEi-vDii., S^ft, Nat. XiJ. r
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C30) Pan'k met een Roedige Pluim ^ en ge- VT.

fpitfie gladde Kcifjes , waar van het hui- ^la"-
tenfte gaapt. ^

Hocïd.

Hier toe behoort het Hooge Geerflgras^ met Pauicum

kietbladen van den Heer C L A \ ï o n , als ook ^S^!'*
dcszelfs Zeer hooge, met e: nj uitermaa'-^ groo-

te, wyd uiteelpreide Pluim, de Aaiitjes ea

dunne Haairachtige Ste ltjes groen, de Ka 'jes

Scrook'eurig bruin, heböende, mee lan ,e fty«.

ve gefpitfte Bladen. De groeiplaats is ia

Virginie.

(31) Pan ik meteen langwerpige vogtige Haai- pJJ^*
rige ^ uitgebreide Pluimen tweebloemige ^^^zt^

Kelken-, de Bladen Lancetvormig Liniaal^
*

de Halm Wortelfchietende.

Hier moet wederom acht gegeven worden

op die verkeerde nommers der Afbeel irgen

by den Heer Burmannüs , waar vnn ik

op het Liniaale Panikgras heb gefproken.Ook

is 't genoegzaam blykbaar, dat deeze Soorc

het Ambonfe Paardegras van Rümphiüs

(3C^) Pankum Pan. VirgatS, Glumis acuminatis lae'

bus , extinü dehilcente. Sp. Plant 2%. Pan- Panicul

ïuiT, Glumis acutis. G r o n. Virs 11- 12.

C31) P//<//..>;w Pan. oblongi flexuofi, Capillari pate

II. Dkkl. XIII. Stüb.
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VT. kan maar wel het Spelde of NncUe Gm
ArD&Fi. yg^rj jien Autheur, dat, wegens tic v^airtjes»

TiroiD. in 'c Nederduitsch Bosckluizen geheten wordt»

Dit was door den Ridder in naam verkeerd

aangehaald op onze agtfle Soort. Daar mede,

echter, ftrookt de bepaaiing niet volkomen;

alzo het geene Wortclfchietende Halmen

heefc.

Het is een flekelig Gras, dat met dunne flv-

ve Blaaijcs , van een Vinger lang , op alle

woede dorre Velden groeit, zegt Rumphius,

fchietende Halmen , van een Voet of een Ellé

lang , op wier top dergelyke Haaïrige Pluim

groeit , wier Stekels na de Bloemen beladen

zyn met een langwerpig puntig Zaad, als

van Komyn, dat in de Kiecderen of Koiifen,

hoe dun ook, zitten gaat, en 'er naauwlyks

uit te haaien is ; vertoonende zig dan als On-

gediert. Dit maakt het Spcldegras , dat op

•alle Ooftcrfche Eilanden groeit, rot een zeer

lastig en fchadelyk Onkrufd; als zynde het-

zelve tevens te hard tot Voedzel voor het

Vec-

XXXTT. ("-) P^nik dat gepluimd is, met Bïadfcheedêii

Tcwiiciim overlangs op de kanten gehaaird.

^Kottb'a-

^^^^^
j,^^,.^^^^ PnnicuT^^Him, FoHorum Va^nis iongi-

iS-?. f. 4» Pan. Mil. viride &c. S l o a n. J. r-

ji,-. T. 72, f. 3. Gramea tremuium ir.inns , Itcunc Z<^&
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Dit is een Gra?? ,

-in Indië groeijende, een ^VI.^

of twee Voeten hoog , zegt L i n m u s , met ï™*^*

Eyronde, de Steng omvattende Bladen en een^^°°*°^

zeer yle Pluim, in Vrugtmaaking overeenko-

mende met het voorgaande cn fomtyds ook

voorkomende met fmallere, Lancetvormige,

Bladen ; hoedanig ik hetzelve van Java heb

bekomen.

(33) Panik met korte ongehaarde Pluimen', de XXXni.

Halm zeer Takkig , wnr/ gemikt , de Bloem- dwTica^

fteeltjes langer en kot ter , twcchloemi^. *
^

Op Jamaika is deeze Soort waargenomen,

die een hooge , ftyvc , Draadachtige gladde

Halm heeft , met zeer wyd gemikte Takken

en Lancetvormig Liniaale Bladen ; de Pluim

zeer fchraal en kort. De Bloemen zyn vier-

maal zo groot als in het Gegaffeld Panikgras,

hier voor.

P H L E u M. Doddegras,

Dit Geflagt bevat die Soorten van Gras, wel-

ken, om dat de Aair naar die der Lischdodden

gelykt, Doddegras geheten worden, in 't La-

tyn Gramen Typhoides of Typhinum. Het heeft

den Kelk tweekleppig , ongedeeld, Liniaal

,

ge-

(11) Pamcinit Paniculis [brevibiis muticis ; Culmo Ra-
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VI. geknot , met twee puntjes van boven , en
üroEEL.

^jg^j. Blommetje binnen in geflooten.

HooiD- De Keikklepjes zyn doorgaans van buiten

ruig (*> Het bevat de volgende Europifch«

Soorten.

mêimi (O Doddegras met de Aair rolrond^ zeer kng^

"^eidig"
h'.mhaairig ; de Halm opftaande.

De langte van de Aair is fomtyds in deeze

Soort zo groot , dat men het desvsregen , in

Engeland, Cau-tail-Grqfi ^ dat i?, Katteftaart-

grasj neemt, en ook wel Timothy-Grafs. HcC

groeit door geheel Europa, als ook in Noord-

Amerika, en de Hoogleeraar Gmelin heeft

het in de Noordelyke deelen van Afie overal

aangetroffen : doch onder de heete Lugtflreek

wordt het, zo 't fchynt, niet gevonden. By

ons komt het in de VVeidlanden , en langs de

Wegen , dcch meest op Zandige plaatfen j

voor.

Uit een Vezelige Wortel fchiet het verfchei-

d.e Halmen , die van één tot twee , drie en

vier Voeten lang zyn ^ met eene Aair van drie,

vier

C) Zie Fig' ro, op Plaat LXXXVIT.

fi) PMeiim Spica cylindrici Jongisfima , ciiiata , CulmO

. erefto. Syfl. AW. XII. Gen. 77- ^^S- Xlll. p. 92. Fl-

Lapp. Snee H. Cü>j. R. Lugdb, 53. D a l i b. Pnr. 20.

Qat^T.Betg. iT. aov K^i.MoHfp. 36. &c &c.HaH..

Jielv. N. 1528. S c HR EB. Gmm. T. 14. Graraen Ty-

phoides maximum Spici lougisHma. C. B. Fm. 4- Gr.

Typhoides alperura jnjmura» Ibui,
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vier of vyf Duimen» Aan deeze Halmen flaan

overhoeks de Bladen , die helder groen zyn en

Lintachtig, met eene witte middelrib van ag.
]

teren ; meeftal glad van rand , fpits uitloo-*^

pende. Zy omvatten de ïlalm aan haare

Knietjes, en buigen zig dikwils om. DeA air

is Rolrond en dun , op 't raeefte omtrent de

dikte hebbende van een Pink (*} ; witach-

tig groen met roodachtige Meelknopjes vaa

buiten verfierd.

Dit groote Doddegras is zeer goed onder 't

Hooy, inzonderheid voor Paarden, maar van

het Rundvee wordt het niet zeer bemind

en nog minder van de Schaapen; om dat

hec harder is dan het gewoone Gras onzer

Weiden. Niet lang geleeden , nogthans , heeft

men het in Engeland , onder den naam van

Timothy-Gras, als ui c Noord-Amerika afkom-

llig, zeer aangepreezen en boven alle anderen

verhaven, (f) S c h r e b e r merkt de volgende

Soorten flegts als Vcrfcheidenheden , daar

(t) R O Q u E Praft. Treatife on cuHivatiug Lucerr.e-

,^rafi Szc. hond. i-6^. in AvyouA-

C2) PfiUitm Spica Ovato-CylindraceJ. S/. Plant, i. Oeo.

N 2
II. Dmu XIII. Smju
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Dit, met een korte, dikke en als ruige Aair,

komt op de Switzerfche Alpen, zo wel als op

die van Lapland en in Duitschland voor. H al-

ler merkt aan , dat de Kelken veel langer

twcehoornig zyn , en dat het omtrent maar een

Voet hoog groeije, als ook dat de Aair in de

volvvasfenheid langer worde. Na 't bloeijen

wordt dezelve zwart, in 't andere geel. Moog-

lyk valt deeze Verfcheidenheid ook wel op

onze hoDge drooge Gronden.

(3) Doddegras met de Aair Rolrond, de B'fm

opfiygende, de Bladen fcheef en een BoUi-

Dit Doddegras, daar H a ller ook een by-

zondcre Soort van maakt, heeft, zegt hy, dc

Stee'en aan den Grond met Scheedtn ovcr-

toogen , als Bolachtig, eerft leggende, dan

opllaande; de Bladen en Aair ruuwer dan het

Dan. T. 213. Fl. Lapp. 25. F!. Suec. . 57. D ai^ i »
Par* 20. Jacq. ytnrf. 12. Phleum Sj>icis ovatis liirfutis,

I.ocuftis lorge bicornibus. Hal i.. lldr. N. 1529. Gram.

Tyrhoides Alpinum , S,-ic:l brevl denfa & velut villofa'.

Sc HEUCHZ. Gram. ï. 64. Prodr. 3. Avv- Tab. 3-

(3) Phleum Spka Cylindrica, Culmo adfcendente, Fo-

Rs oblfquis , Radice BuIbofS. Sp. Planf, 2, O e d-

T. 380, Gramen Typhoidos arperum alterum. C. B. P'"'

4. Theatr. 52 Gramen Nodofum S].ica parvi. C B. P'"-

2, Prodr. 6. Theatr. 20. Gramen Tyrlnnum. Lob. t^-

10. Gr. Pratenfe feptimnm. Dod, Pewpt. 562. GoR*.
£ets. 18.
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voorgaande ; de Bloemen om laag onvolmaakt

en is in allen deelen kleiner: maar Schre ui

EER hadc dit zelfde ook waargenomen in de ^^4!'

eerile Soort. Het groeit, dus knobbelig of

Knollig , in de Haarlemmer Hout. Sommigen
noemen het, wegens de kleinte en dunte der

Aaircn, Bluizen/Inartjes, Men heeft bevon-

den , dat het, in een vette Grond overge-

bragt, het volgende Jaar geworden was als

hst gewoone Doddegras der Weiden (*).

C4) Doddegras met de Jair Eyond^ gehaatrd^

cn een Takkige Stengel. ^rcL

Op Zandige p^aatfen in Europa, en by ons

in de Zee-Duinen, groeit dit Doddegras, dat

misfchien ook tot de Verfcheidenhcden be-

hoort; zo wel als het hurkende van den Heer

DE Gorter of 3fuizenjfaert- Gras met ruige

Eladen (f). Men kan alle die byzondere Soor-

ten nogthnns , als weezenclyk voorkomende

cn duidclyk verfchillcnde, met reden in een

Kruidboek verzamelen.

(5)

r>) I.ïERS JfeyiorH. N. 47- T. 3- f.

(4) FhU:an S;>ka OvHt'i ciüat.1 , C iHe Ramofo. i>.

PUut. 4. F/. S:^e, ][. N. sS- fT. Clift. .3. ^t- Scu;:,

190. R. Li,^db. 54. Gort. Bel^. li, Gnimen ïyyUi-

ScH Euc HZ. Gr.un. 63.

Ct) Pn!e.>n reuinatvnn. Fl. De!^.

N 3

II. Deel. XIII, Sruic.
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Vï.^ (5) Doddegras met Eyronde omwonden Aahen

III.^*" ^» ^^f' ^orte gefpitfie omvattende Bladen,
HOOFD-

V. Deezé Soort , omflreeks Smyrna en in Span-

Jch^^- ^^^^ L OE F L 1 N G gevonden , en ook in Ita-

lie waargenomen door Triümfetti, groeic
^Biesat

-^^ Montpellier op vogtige plaatfen, volgens

GouAN. Die Autheur zegt, dat het naauvv-

lyks een Handbreed hoog is , en veele Takjes

uit de Oxelen uitgeeft, die met twee of drie

Jcorte Blaadjes bekleed zyn. Ook beftaat het

geheele Gewas (uit Leedjes , naauwlyks een

half Duim lang. Schehchzer hadt het groo-

ter gezien. De Aairtjes komen uit den boe-

zem der Bladen voort.

VT. (6) Doddegras met Cylindrifche ruige Aaire»

öisch.
jj^ ^,pgg Yiier deeze Soort by , van 't Eiland

^g' f^' Java afkomftig, welke ik den bynaam van OoJI-

indifche geef, om dat van daar nog gcene

Soort is opgetekend. Men ziet in Fig. 2 ,
op

Plaat XC, de Afbeelding van een Halm mes

haare Aair, hoedanigen vcrfcheidene , een

(5^ PMeztm Spiris Ovatïs obvolutis , Folüs brevisfioiia

korte gefpitfie Bladen,

Span

n,— «adi^ SpTpiJu:,. Gran.cn Ma-

füimum Typhinnm, brevi & crasHori Spka &c. Scheüchz.
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Span lang, in die grootte, hurkend voortko- v
men uit een Stoei, die di^t famengegroeid is

uit verfcheide Plantjes, Plaggen maakende. De Hoo

Halm is bogtig, de Aair roodachtig tn btfiaat"^

uit Bloempjes, die tot dit Geüagt behooren.

Anderszins zou men zeggen dat het veel naar

'c volgende geleek.

Alopecurüs. Vosfeftaart.

Dit Geflagt onderfcheidt zig van het voor-

gaande, doordien binnen den twcekleppigen

Kelk, die niet geknot is, maar getipt, zig het

Blommetje eenkleppig bevindt , doorgaans

met een Baardje aan den Voet, dat buiten de

Bloem uitfteekt (*), en de Aairen in dit Geflagt

ruighaain'g maakt, zo dat zy naar een Vosfe-

flaart eenigcrmaate gelyken ; waar van die

Gras den naam voert.

Van hetzelve komen voor, de volgende , ook

meest Europilche Soorten.

(i ) Vosfcdaart ma een Spilroude Aair , hejlaan- ,

de uil Borflelige gehandelde Omn'indzehjes ^^'f
t»^'

die twee Bloempjes bevatten , met ruige oöftiu-

Steeltjes,

Dit^^"'"'

O Zie Fig. 20 op Plarit LXXXVII.

(i) Alopecurus Spica tercti , Im olticellis Setaceis fuf-

ciculatis, bifloris, Pedanculis Villofis. Siifl. Nat. Feg.

XII. Gen. 78. XIII. p. 92. Panicnm Alopecuroides. Sp,

? L u K. Alm. i2j. T.

il. DïEt. XIII. Stok.



VI. Dit Ooflindifche Vosfeflaart - Gras , heeft da

Axozu.. geftalte van het ItaliaanfcLe Panik-Kooin ;
zyn-

Hoorij- de geheel Phiizig , de Bladen een Vinger
*^^'

breed, wederzyds Haairig, ook de Sch?eGcn.

De Aair is een Vinger lang ; het heeft Bloem-

lleeltjes zo lang als de Bloempjes , welke een

bykomend Klepje aan den Kelk hebben, en

om die reden was deeze Soort bevoorcns tot

het Panik-Gras betrokken geweest.

Jl'ecu-
Vosfeflaart met eene opgeregte Halm ,

Ro^'

rus Bul- ronde Aair en BolUgen WorteL

fgl^*

orte

Engeland en Vrankryk ko.nt deeze Soort

voor, zynde by Montpellier zeer gemeen in

de Weiden, inzonderheid die laag en vo;;tig

zyn Hiei-om wordt het ook wel Water-Dod-

degras geheten. Het heeft de Halmen ander-

half Voet lang , met fmalle Bladen. De Wor-

tel beftaat uit drie of vier op elkander leggende

Bolletjes.

111 (3) Vosfeflaart met een geaairde , opgeregte

«•
(2) Ahvecnrus Cnimo creflo, Spic3 Cylindrica . Radi-
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Halm^ ruige Kafj'es en ongebaarde Blom-

(4) Vosfeftaart met een geaairde opgeregte^'^^^

Halm en gladde Kafjes. Atopecu.

Dceze beide Soorten , hoe zeer ook ver- vddig.

fchillende,zyn met elkander verward geweest.

Men ziet het onderfcheid best in de Afbeel-

dingen van den Heer Schreber, door wien

zy op eene zelfde Plaat fraay uitgefchilderd

zyn. Het voornaamae verfchil beftaat daar

in , dat de Aairen der eerde ruiger dan der

andere zyn, en zulks heeft ook in 't geheelc

Gewas plaats. In Duitschland en de Noorde-

lyke Gewesten , als ook in Siberië , groeit dat

ruige of pluizige overvloedig, als ook in onze

Provinciën , op Zandige Wegen en ruuwe
plaatfen. Het valt ook in fommige Weidlan-

d-n , doch op ver naa zo veel niet als het

Glad-Aairige , in Switzerland en de Zuidelyke

dee-

N. 1539- S c H R E B. Gram. 133. T. 19. f. i. Grair.eii

Phalaroides Spici molli , f. Gcrmanicum. C. B. Pm. 4.

Ptodr. 10.

(4; Ahpecmns Cuimo Spicato ereao Gl.imis loevibus.

Sp. Plant. 2. G E R. Frov. 7.1- AIop. ftlyofuroides.

S c H R E B. Gram. 140. ï. 19. f. 2. Al. Culmu erefto

Sricato, Calyce ciliato. Hall. Helv. N. 1.540. Gramen

Spicatum Sp Cyl. ten. longiore. S c h e u c h z. Gmm.

69. T. 2. f. 6. Gr. mm Caiidi Mnris purpiuar.ens. J.

B. Htjl. II. p. 4-3. Gvanieii Alopec- lum 1 i s Lierur».

N ^

il. Deel. XIII. Sfn.



t02 Drie MAN^rTGE

Vl.^ deelen van Europa. Op fommige pla.^tfen wor-

^m. ' denze onder de befte Soorten van Gras ge-

siurT°' ''^^^j inzonderheid voor het Hooy, dat men
'er in één Jaar driemaal van kan winnen : de-

wyl het zo fchielyk opgroeit, en zo fterk.

Doch naar den aart der Landen is een groot

verfchil in deezen. De Halmen, waaraan de

Blau'en zitten , die dezelven Scheedswyze om-

vatten, zyn van een Voet tot een EI!e, en dc

Aair is twee of drie Duimen lang.

Hier moet ik die Grasplant t'huis brengen

,

van Java afkomftig , waar van het bovcnfte

gedeelte der Halm in Fig. 3. op Pl a at XC,
is voorgefteld. De Aairen naamelyk, wier

Bloemen volmaakt met die van dit Gcflagt

ftrookcn, komen zeer met die van het Euro-

pifche Veld -Vosfeftaart- Gras overeon, en de

Bladen gclyken ook zeer; tewyl tevens de

gladde Kafjes aan de bepaaling voldoen. Tot

het Kanary-Gras kan het, wegens de geknikte

Baardjes, niet behooren.

V. C5) Vosfeftaart met een geaairSe Haïm^ die

• Atopecu' geknakt is , e» ongebaarde Blommetjes,

tuiatus. Zeer
Geknikt.

(5) Atopecttrus Culmo Spicato infrafto , Corollis miUi-

tis. Sp. Plant. 3. O E D. Dan. T. 564. Fl. Suec. 53 , 60.

D A L i B. Paris. 20. Gort. BJg. 19. G m e l. Sih. T.

p. 88. R. Luiidh. 54, /\l()p. i\riftis Gluma longioribus.

Fl. Lapp. 37. Gruniea Fluviatiie ailmm. Tab. zij. Gr.

Gram. 73. LoB. Ic, 13. Hall. Mv. N. 154». G « ».



Zeer kenbaar is, wegens zyne, als 't ware,

gebroken Halmen, dit Gras, dat op Moeras-

fige plaatfenen in 't Water, door geheel Eu-^

ropa niet alleen, maar ook in Afie, byzonder-

lyk in Siberië, groeit. De Heer Thunberg
heeft hetzelve in Japan gevonden en verza-

meld. Het wil ook wel groeijen en bloeijen

op diooge plaatfen. Het mogt, zo de Heer

Gmelin, aanmerkt, wel eene Verfcheiden-

heid van het naaft voorgaande zyn. De Baard-

jes zyn fomtyds langer , fomtyds niet langer

dan de Kafjes, en dit maakt dat de Aair zig

als dan geheel ongebaard vertoont. Om dac

het witachtig is en dikwils in 't Water zwemt,

wordt het fFtt Vlotgras van fommigen geheten.

Gerard merkt aan, dat het zyne Halmen

korter maakt of langer, naar de mindere of

meerdere diepte van hec Water.

(6) Vosfelhart met een enkelde Tros , deBhemp'

jes omringd mei Baardjes,

De geftalte van dit Ooftindifche, wordt door

den Ridder gezegd , is volftrekt als die van

het Muizenkoorn. De Halm is een Voet lang,

met platgeutige Bladen , die geribd zyn en

dikwils langer dan de Halm. Het heeft een

ge-

(6) Ahyeciirns Racemo fimplici , Flofculis AriftJs cir-

Snm!spka purpureo-fericea Pi-fK. Ah:. 127. T.

119. f. I.

il. Deel. XIII. Stuk,
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VT. getrofle lange Aair , met talryke Bloemen ,

zeer kort gedeeld en enkeld. De Kelken zyn

HooFu- omwald met Baardachtige Borftekjes, driemaal

zo lang als de Bloemen. Het buicenfte Klepje

van den Kelk is zeer kort en Eyrond : het

Blommetje tweekleppig met lange gefpitile

Kafjes ; de Stamper langer dan de Bloemen.

VIT. (7) Vosfeftaart met een hyna geaatrde Pluim ^

tus Êottf. ruuwe Kelken en gehaarde Blommetjes*
jnelienfis.

liers!"*^^^' Terwyl deeze Soort zo wel in Engeland als

in Vrankryk aan fommige Rivieren voorkomt

;

ïveslialvcn Morison dezelve genoemd heeft

zeer groot Engehch BIoeras-FosfeJiaart ; zo fchynt

de bynaam wat bepaald te zyn. Gerard be-

fchryft dezelve, onder de Planten van Pro-

vcnce, omflandig. Goüan fchynt 'er gewag
van te maaken , onder den naam van Buikfge

Agroftis, om dat de Kelken van onderen dik-

ker zyn ; doch deeze hadt de Halmen zeer dun
tnmaar een Voet of daaromtrent hoog, even
als die van Gerard; terwyl Morison 'er

de iangte aan geeft van byna een Elle en Bla-

den

(7) Jllopecnnts Pankula fubrpic ita , Calydbus fcabris,

CoroUis Aiiftatis. Sp. Piant. 4. Gouan Hart, 37. Phlcum
Crinitiim , C:i'> ribus lineuribus , bafi fubventricofis &c.

ScHREBER Cram. 151. T. 20. f, 3. Agroftis PanicuJi

oblonga &c. G E R. Vrov. go. Gnimen Alopecuros ma-
jas , Spici virefcento divulfA , Pilis longioribus. Bark.
Ic. 115. f. 2. Agroltis Ventricofiu G o i.' a n. Monfp. 39»



Grasplante n.

Tden als van Gras of Tarwe. De Aair was vy£ VT. '

Duimen; en in dat Montpellierfe maar antJer- ^^^^^^

half Duim lang. Kan die een zelfde Gewas z:> n ? Hoofih

Het onderfcheidt zig doordien de Aair ;;cer

Pluizig is, en zig als van een gefcheurd ver-

toont , geiyk in de Afbeeldingen blykt van

B A R R E L I E R , die een kleiner en een groot ere

Soort van dit Gras befchryft, welken de Heer

ScHREBER famenvoegt als Verfcheidenhe-

den. BuxBAUM heeft dergelyk in de Oofter-

fche Landen waargenoraen.

(8) Vosfedaart meteen hyna geamrde Pluim ^. VUL
Pluizige Kofjes en gehaarde Blommetjes. rm'^^PaS*

De Heer Schreber meent dit flegts een achü^"

Verfcheidcnheid van het voorgaande te zyn,

als gezegd is. Het verfchilt ook inderdaadi

weinig, dan in kleinte, zynde flegts een Hand-

breed hoog , met het Baardje van 't Blommetje

korter dan het Kelkbaardje, en de Aair niec

luuw , maar zagt op 't gevoel en wolliger. Dit

alles zou van de Groeiplaats kunnen afhan-

gen , op drooge plaatfen, zelfs in de Noor-

delyke Landen.

C9)

(8) Alopecurus Pan. rubfplcata , Glumis villofis , Co-

rollis Ariftatis. Sp. Plant. 5, Cynofurus TarHceus Sf>.

Plant. I. p. 73. Ft. Suec. 45 , 90, Gramen Alopecumm

minus Spic^ longiore C B. Pm. 4. Theatr. 5-. Scheuchz.

G^am. ,54. Gramen Alopecurum minus, Spicd virelcen-

te divulfl. Barr. Ic. ii-. f. i.

II. Db(l. xm. Stuk.



ftco Driemannise
VI. Ci>) Vosfeflaart met eene geaairde Pluim, gê"

Afdeel.
zm/kn Kelken en gehaarde Bloemen»

HoofD-

*^fx. Een zeldzaame Plant, onder myne BengaaU

rm^hnZ' -^^^''^'^ bevindelyk , geeft aanleiding tot deeze

galenlis, Sr )ort. Zy wordt aldaar z^?/;;/^ gcnoemd

,

gaaS. J gekneusd , by eene Ontwrichting der Lede-
Pi. XC. njaaten, opgelegd, 't Gewas, waar van een

^ akje in Flg. 4, op Plaat XC, is voorgefleld,

Ijsflaat uit een geheele trop van zodanige Tak-

jes, ongevaar een Span lang, met kleine fpitfe

tBlaadjes. Dezelve komen uit een Stoel voort

,

«iie Haairige Worteltjes heeft. De Aair«i zyn

izeer lang , roet eene witte eenigszins rosfe

'Pluizigheid , voortkomende van twee Raardj-s

uit ieder Bloempje, wier figuur zeer na'ir die

van hetMontpellieiTe voorgemeld gelykt, hoe-

wei zy wat langer en meer gezwollen zyn, met

korte Steeltjes.

M I L I O M. Geerflgtas.

De Geerft reeds in het Geflagt van Panicim

.befchreeven zynde, geef ik aan dit den naam

van Geerftgrasy om dat het in geüalte naar

' Geerft gelykc. De Bloemen maaken een ver-

fpreide, Aair of Pluim. Het onderfcheidt zig,

door een tweekleppigen eenbloemigen Kelk,

die de Klepjes byna gelyk heeft, met een

zeer

(9) AJopicurus Panicuia Spicatl , Calycibus Yentri-

CDfis , Floïibus Ariftittis. Mihi,
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zeer kort Blommetje en PenfeelachtJge Stem- VT.

pels (*> -ArDjEi^

Hier van komen de volgende Soorten voor.^^ooni-

Miliuttt
(1) Geerflgras met een Haairige Pluim en ^J.

gefpitfie Kelken ^ ^vier Blommetjes

endelings Baardje hebben.

De Halmen van dit Kaapfe zyn een Hand-

breed hoog, glad en teder; de Bladen fmal,

van onderen met verfpreide Haairtjes , aan

den Keel gebaard. De Fiuim , naar alle kanten

verfpreid , heeft Steeltjes byna dunner .als

Haair en de Kelk beftaat uit Eyronde, Buikige,

gefpitfte Klepjes , die gelyk van langte zyn.

Het Zaad is zo lang als de Kelk.

(2) Geerftgras met een Pluim van enkelde 11.

Takjes en overhoekfe dubbelde eetizydige tum'*^"*

Bloemen, Gehip-

Onder de Jamaikafe Planten komt dit Geerft-

gras voor, dat, ik weet niet waar van, den by-

Daam van geftippeld heeft.

yeg. XIII. p. 93 Mam. 185.

(2) Militim Panic. Ramis fimplidsfunis , Flor. alt.
5

tunis fecundis. Sp. PLvU. 5. Am, Acad, V. p. 39?.

\\ DïJEt, XIXI. SlUK.



ÜRIEMANNIGÊ

^r^KEt
Geerftgras met een hyna geaairde Pluim

lil,
* en gebaarde Bloemen.

HOüïD-

liï. In de Levant groeit dit Gras, zegt de Heef

'^ii^^.^^^.
ScHREBER, voegende daarby, dac dc Heer

nm Got7AN hetzelve onlangs ook by Montpel-

gend, Iicr ontdekt heeft. Het was echter reeds door

AI AG^oL aldaar gevonden, indien de aanhaa-

ling van onzen Ridder ftrookt , en genoemd

DoUkachtig Gras met een Takkige geele Pluim.

Veel verfchilc dit van de Afbeelding by

ScöREBER, alwaar het een langwerpige Aair

heeft,' zeer fmal en famengetrokken , fpits;

zonder eenige fchyn van Takkigheid, welke

in de Afbeelding van Morison zo b]y]-br,ar

is. Hy merkt alleen aan , dat de Steeltjes

,

van ongclykc iangte , gedekt zyn door de

Apartjes.

'r'. (4) Geerftgras met gevingerde Tros/en , hei

'1 bnitenfte Kelkkkpje kanthaairlg^

^ Dit Gras, aan de Kuft van Malabar op de

Scraa-

fs) MUii'-m Pan. fubfj.kata , Floiibus Anftatis. Sp.

TliiKt. 4. S c H R E B. Gram, p. 14, T. 23. f. 3. >^groftis

Ventricofa. G o u a n. Bori. T. i. Gramen ferotinuin

^rvenfe. Pan. pyramidali. Raj. Hifl. 1288» Gramen

Loliacpiim. M o r. Hifl. III. p. 182. S. 8. T. 3- f-

U^^Mitium RLmis^disitwis , Calycum ViÜvuU öX-

Icriore-Ciliata. Mani, 1S4,
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Straaten groeijende, volgens den Heer Koe- VT.

NiG , heeft gladde opftaande Halmen van een ]°^^

Voet langte en Lancetvormige op de kant ge- '^^^^^

haairde Bladen : terwyl de Scheeden , die de

Halmen van onderen influiten , ook ruighaai'

rig zyn. Vier eenzydige losfe Trosjes, uit het

opperde van de Stengel, maakcn de Pluim

uit , beftaande in overhoekfe Bloemen. Het

grootfte Kelkklepje is Eyrond, drieribbig,

fpits, platachtig, zagt en digt op de kanten

gehaaird; het andere Lancetvovmig , korter,

naakt. Het buitenfte Bloemblaadje heeft een

regt end-Baardje. Het Zaad , met de geheele

Bloem afvallende , heeft iets dat naar een

Weegluis zweemt.

(5) GQQX^igXdiS met gephnmie iVerfpretde, on- ^nihnn

gehaarde Bloemen, fff^hm.

(6) Gcerftgras mt gepluimde digt getropte ^''vi.

Bloemen, tnnf'"'
Het Digt-Ge-

fs) Milium Fioribus paniculatis difperfis muticis, Sp.
,

Pl,!ut. Fl. I. Suec. 55 , 61. D A L I B. Par. 23. G o r t. Belg,

ï9. Ger* Prov. 83. Mil. Glumis dipiiyliis. i/, Chff.zj,

Gramen Sylvaticum PanicuQ M.üacei fparfa. C. B. Pm,

8. Tluatr. 141. Mor. S. 8- T. 5- f- 10. Scheuchz.
Gram. 133. Hall. Betv, N. 1525- Gramen Miliaceura.

Lob. Ic. 3.

(6) Milium Flor. paniculatis confertis. Sf, Plant. j.

R. Liigdb. 5?. Mill; Duf. N. 4- Gramen Pai,. Milia-

cca fparÜ. Scheuchz. Gr.v',i. 154. Lob. i^, 4.

O
n. Deel. XIII. Stuk.
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Vi. Het eerfte van deeze twee, hier en daar

Afdeel. geheel Europa voorkomende , wordt

EooFD- Hirs-Gras of Zaadgras , in 'c Nederduitsch ge-

heten. By ons groeit het op verfcheide plaat-

fen , in de Hooylanden , in Eosfchagie en aan

de Weren. Het heeft dikwUs Halmen van

drie of vier Voeten hoogte, en Bladen van

e.'n Pink breed. De Pluim is zeer dunnetjes

uitgefpreid en daar door verfchilt het inzon-

derheid van het andere , dat , volgens den

Heer H ALLER, een loutere Verfcheidenheid

daar van is, in de Bosfchcn van Switzedand

groeijende, maar ook veel grooter valt. Dit,

zegt hy , heeft Halmen van twee Ellen (*),

en Bladen tot zeven Liniën breed , met meer-

der en digter getropte Bloemen. Lobel fchynt

dit laatfte aangeweezen te hebben , onder den

naam van Groot Water ^ Gras met breede Hirs-

Aairen\ aanmerkende, dat het Halmen heeft

van vier of vyf Voeten hoogte, en Bladen van

een Vingerbreed , anderhalf of twee Cubiten

lang. Gemaaid zynde, zegt hy, is het Hirs-

Gras een uitmuntend Voeder voor de

Beefiea

(") BicuhitaUs. Dit fcliynt by zyn Ed. twee

Ellen , dat is omtrent vyC N^'oeten te betekenen :

waut fuidcrs , inuieii liy fiegts Cubitcii meende »

ftrookt. ^ ^ ' 4
B
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C?) Geerftgras met gepluimde Bloemen , die ge- VL
èaard zyn. Aivf^.u

Hoofd-
Tot het volgende Genan;t is dit Gras bevoo-

rens, door den Ridder, met den zelfden by- j^Jnitm
naam, betrokken geweest. Het groeit in de£^;;^
Zuidclyke deelen van Europa en wordt, des- HaJ?r*

^'^egGU^Provencmlsch gepluimd Haver-Gras , met
Zaad als van Akelcijen^ door fommigen, ge-
tyteld. Anderen hebben meest geler op d?
gehaarde Bloempjes , die aFs in de Haver een
ylc Pluim famenftellen , op lange Haairachtig
dunne Steeltjes. De Heer Scopoli, door
v\ien het ook in Karniolie werdt gevonden ,
noemt het Agroflis met drievoudige hangende
i rr ^icn en gebaarde Aairen, het Baardje lang

--olfd. ScHREEER, die hetzelve ook
dt

, zegt, dat de Halmen drie Voeten
n,of hooger,dun cn glad ,opftaande,

.J:aJcn breed, glad en fpits , met lange
IJiadlcheeden ; de Aairtjes cenbioemig. Het
Zaad, in de Bloemblaadjes vaft beflooten, is

langwerpig, byna rolrond, glanzig zwart.

Agros-

CrJ Mitlum For. paniculatis Aiiftatis. Gouan. l^cnfp.
r. 38 ;ScHREB Gram T. ^S- f- 2. Agroftis paradoxa.
hp. Fuint. 3. Agroftis Panicuia patente &c. G e r. Ptov.

1S6. Agroflis Flofc. Ariftatis gemellis , altero Üerüi,

O 4

il. Deel. XIII. Stuk,
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VI. A G R O s T I s. Struisgras.
AFDEIt.

Hoorn- Dit Geflagt noemt men Struisgras, om dat

de Pluim , in veele Soorten , naar de Staart

van een Struisvogel zweemt. De Griekfciie

naam Agrofth betekent eigentlyk Veldgras.

Het onderfcheidt zig door een tweekleppigen

eenbloemigen Kelk, die een Blommetje be-

vat, dac een weinig kleiner is (*), hebbende

Stempels daar uithangende, die overlangs mcc

Stekeltjes bezet zyn, niet Penfeelachtig, ge-

lyk in het voorgaande.

Het bevat de volgende menigvuldige Soor-

ten, die in gebaarde en ongebaarde zyn ver-

deeld.

I. Gebaarde.

L (i) Struisgras , welh luitenfle Bloemblaadje

S^ua i^f^g i ^egi } geflreht Baardje heeft

:

^Breed
Pluim -jiair uitgebreid zynde,

Aau-ig;. In

ej Zie F,g, 30, op Plaat LXXXVII , ïn wier ver-

klauring gezegd is , dat de Kelkblaad jes korrer dan het

Blommetje zyn. Cal. Valv, acutis Corolla brevioriBus.

^m. Acad. i85»

Cl) Agrojlis Petaio exteriore Arifta refta , ftrifta »

longisfima ; Panicula patuia. S>jll. Nat. XII. Gen. io.

Veg^y^m. p. 94.GoRT.^^/^^. 20. R. Lugdb, 50. Gek.

Trm» 80. Fl. Suec. 58 , 62. G m e l. Sib. I. p. 92- ^*

52. Avena monantha Hall. Hetv, N. 1480. Grameri

Scgetum altisfimum Panicuia fparfa. C. B. Pi». 3-

gctum Gramen , Panic fpeciofi latiore. L » /ft a.
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In Europa groeit deeze Soort vry alge- VT.

meen, zo wel als in onze Geweften, in de iTl^^*

Zaaylanden onder het Koorn , inzonderheid 5^°^°"

onder de Gerft en Haver. Door geheel Sibe-

rië is het zeer gemeen, veranderende gelyk

overal op den Aardbodem , met roede en
groene Pluimen, zegt Gmelin. De Halmen
zyn drie Voeten hoog, met breede Bladen, en
een zeer groote Pluim-Aair, dikwils een Voet

lang, zegt H aller, fomtyds knikkende,

uitermaate veelbloemig,in de jongheid groen,

volvvasfcn paarschachtig blaauw van Kleur. De
Kelk is een gezwollen Blaasje , het Blommetje

bevattende, welks éénc Kafje een flap Baardje

uitgeeft, dat buiten den top geboogen hangt,

waar door zig de Pluim als met Haairtjes

voordoet, en door den Wind veeltyds in eene

fpeelende beweeging is. Het wordt deswegen

M'ker-Windhalm geheten.

Dit Gras zou het zyn, 't welk Kalm als

een der nuttigden om tot Voedzel voor het

Vee, in Sweeden , te teelen, aanpryst, zo

Haller wil (*).

(2) S trilisgras met het hultenfle Bloemblaadje ij.

C'J Hetv. HUI. inchoat , utf, T. II. p. 2:8.
^If""^^^'

(2) AgroJIis Petaio exter. Ariftato &c. Sp. Plant. 5.
"*

Sc OP. Cartt. II. N- 85. Arvenfe Panicuhmim Spici

«iterrupta. S c h e u c h z. Crmn. 146. Gnimen CapilU-

tam &c. Vaill. Par, T. 17. f 4-

03
ÏI. Deel, XIII. Stük.
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VT. gehaard; ck Pluim dunner ^ [maller ^ af-

^m"* gehroUn.

't Verfchil van dceze iSoort, die door Vail-

r.ANT in Afbeelding gebragt is ,
fchynt te

groot , om als eene Verfcheidenheid van het

voorgaande aangemerkt te worden met den

beroemden Haller. Zy komt, volgens

L I N N if. u s , in Vrankryk , Switzerhnd , Icalic

en Duitschland, voor.

III. (3) Struisgras , welks huitenfle Bloemhlaadje

müuea! €en regt^ gejïrekt, middelmaatig Baardji

Geerll- heeft.
athug.

By Montpellier was den Heer Gouan
deeze voorgekomen, die ook in Spanje en Si-

berië groeit. Zy heeft een Geerllachtige Pluira

en dcBaarJjcs zyn zolang niet als in de eerftc

Soort; de Pluim minder uitgebreid.

BZiioi' C"^) Struisgras met een enkelde ZLcr f ^Us

des. Pluim , ruigachtig Blommetje en regt&

aSüZ Baardjes langer dan de Kelk,

Cs) j^groflis Petaio exteriore Arifta termiiiali refta

ftiifta mediocri. Sp, Plant. a. Gouan. Illnftr. 3. Agroftis

Miliacea. R. Lugdh. 59. ;5;;. Flatu. \. p, 61. N. 2.

(4) Jlgrofns Pm cula Hm [ 1 ci nj- iftat i ; Corolli p«-

isfima &c. Gou'AN.
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De Halmen zyn anderhalf Voet lang, met vt.

een zeer fmalle Pluim-Aair, in deeze, die ook ^^^^^^

by Montpellier is waargenomen , met Baard-

jes twee of driemaal zo lang als de Kelken.

(5) Struisgras, met een bytm geaairde Pluim , ^^^y^
rufgachtige Zaaden, en het Baardje zo lang ^uft/al

ah de Kelk.

De kortheid der Baardjes onderfcheidt deeze

Soort, die in Portugal is waargenomen door

den Heer Vandel Lr. Zy heeft drievoet ige

Halmen, die gewricht en gebladerd zyn , en

gelykt naar de volgende , maar de Pluim is

Aairachtit er, met breeder platter Bladen en

byna Borftelige Kelken.

(6) Struisgras met een hwgwerptge Pluim i

het huïtenfle Bloemblaadje aan den Voet »acea.

ruig CU een gedraaid Baardje^ langer dan n^,^^^'^'^

O,} ^S'ofiis Pnn. rubfi.icata , Sem
:t?iuibiis , Ariita luiigitudiue Cillyci

C6) Jlgroftis Panicnia oblongS, Petaio ext

il. Deel. XIII. Stok.



^
Op Zandige Heuvelen , begroeid met Kre^-

pelbosch van Geneverboomen , komt deeze
*"

in Europa voor, en wel in Sweeden overal,

zo LiNN^üs zegt. Hy merkt aan, dat de

Boeren aldaar met de Halm, die zeer lang en

regt is , zonder knoopen , hunne Tabakspypcn

,

door te veel gebruik met Olie gevuld , zuiveren

;

waar toe de Laplanders, altyd te vrede met

een kort Pypje , het zo zeer niet noodig

hebben. Men zou hier uit kunnen befluiten

,

dat de SwecJfche Boeren uit lange Pypen roo-

ien. Ondertusfchen groeit het ook in de Lap-

landfche Bosfchen tusfchen Steenen en Hee-

fters, zo hy aantekent (*).

Halt ER brengt dit Gras, zo dat volkomen

'c zelfde is , nog , gelyk de Ridder bevoorens

gedaan h:dt, tot de Rietfoorten t'huis: waar-

toe het, volgens S co poli, ook volflr.ekt

behoort , als de Blommetjes , binnen den

Kelk, met Wolligheid of Pluis hebbende, en

voorzien met een geboogen Baardje, dat, by

den voet van 't ééne Kafje, uit dcszclfs rug,

ontfpringt , weinig langer zynde dan de

Bloem, die alhier de Kafjes langer heeft dan

de Kelkblaadjes. Deez' vondt het, in-Karnio-

lie, aan den Voet der Bergen , by de Rivier

Id.riza. H aller, die het op de Bergen in

Switzerland waarnam , zegt , dat het de Hal-

men twee Voeten hong hcbbc; doch LiN-

NiBüs merkt aan, dat het onder dc hoogden

van

r*) nor. Lappon. p. a6.



van het Sweedfche Gras behoort , van vier

of twee Voeten dikwils voorkomende , met

'

twee en drie Knietjes : de Bladen byna Riet-
^

achtig , breed en hard ; de Pluim Aairachtig

famengetrokken ; den' Kelk gefpitfl eenbloe-

mig. De Geiten zouden liever honger willen

lyden dan hetzelve eeten. Ondertusfchcn zou

dit het Piphren zyn der Sweeden , 't welk

KALMals eene der nuttigfte Grasplanten voor

Weiden aangepreezen hadt (*): zo dat dit,

gelyk ook Hall er wil, misfchien betrekke-

lyk zal zyn op de eerfte Soort, in Sweeden

Aker-When^ of allcenlyk /^(?;; genaamd. De
Kalmukken vlechten 'er Matten van, om hun-

ne Hutten te dekken, als met Riet, zo Gme-
LiN aantekent.

(7) Struisgras met een verdikte Pluim en Tak-

kige Halm; het buitenfte Bloemblaadje ge- ^_

heel Wollige aan den tip gebaard. T

In 't Switzersch Gebied van Aigle , zegt

Haller, komt decze Soort zeer overvloe-

dig aandePvotfen voor, en Scheuchzer
heeftze in de ileilte van den agter-Ryn gevon-

(^) Stokh. Verhand, van 1747. IX. Rand. bladz. 70.

(7) ^groftis Paiiicuia iiicrasfata , Petaio exteriore lk(.

Sp. Ptant.^ lArimi\o Locuftis unifloris &c. H a i. l. /A

.

N. 1521. Granicn y^nin.iinaccuni , Paniculi denfa vivi>ii-

Argentea, fi>lendente, Aiiftata. Scheuchz. Gram. j.,6.

O 5
II. Deel. XIII. Stuk.
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"VT. den. Hy noemt het esn zeer fraaije Plant,

^^UL^' '^'^ Halmen drie Voeten hoog heeft , en

Hoofd- gladde Rietaghtige Bladen. De Pluim, insge-

lyks naar die van Riet gelykende, fmal, een

half Voet lang, was door hem fomtyds zoda-

nig gevonden , dat, In plaats van Blommetjes,

groen en Zilvc'-achtig bonte Blaadjes voort-

kwamen uit de Kelk.

J^!iff)s
Struisgras , Jat een Phnm heeft vnn hng-

Serotina. ^verpigs gefpïtfte Bloempjes en de Halm ge-
1.» ..1,1,..-

^^^^ ^^^^ ^^^^^ Bladen,

Dceze Soort groeit , volgens den Heer S e-

GUiER,by Verona. Zy heeft deH;)lmcn maar

een Voet lang en de Bladen naauwlyks langer

dan de Leedjes. De Pluim is Takkig, met

ongefteelde Bloemen, die weinig gebaard zyn,

hebbende paarfche Stempels.

(9) Struisgras met het bloeijmd gctkJ!c rt-n

de

(8) ^groftis Panicula Fofculis oblongis mucronalis ,

CuJmo obtefto Fcliis brevisfiru:,;. Sp. MmU
30, Feftuca ferotina. Sp. F!a;it. p. m (n-ur,,-; :i Loüa-

ceum ferotinum Paaicula difpaufa. Sec. I er. III. r-

146. T. 3. f 2.

(9) yJgroftis Pan. parte florente patentisfimS &c. Sp.

Plant. b. /'/. Sitec. 60, 6 1. Da lid. P^n: 24. Fl.LapF-

46. Agn.ft. Paii. Lanceulata Spicifurmi. H u d s. Jn^l-

26. Gramea ferotin. Arvenfc Spici pyratnidali. RaJ.

^ngf- 304. ff'ft- 1288. Gramen Alopecuro iiccedeiis.

Pluk. Alm. T, 33- 6.



Grasplanten.

(Ie Pluim zeer uitgehreid ; het huitenfte VT.

Bloemblaadje glad en een omgedraaid -^^^^

Irom end-Baardje, ^Hooï

In Svveeden is dit Gras zeer gemeen, dat

men ook in Engeland en Vrankryk aantreft,

groeijende aan de Oevers van Meiren en in

laage Velden. Het heeft een Pluim, die bloei-

jendc zig uitfpreidt in Kransjes , anders van

boven famengetrokken zynde tot een pierami-

<3aale Aair. Na het bloeijcn wordt dezelve ge-

heel roodachtig; wcshalven het, ih Sweedcn,

den naam van Rodn-hen voert. Het gelykt ee-

nigermaate naar het Vosfeilaart-Gras, hier

voor befchreeven.

(lo) Struisgras met getrojie Bloemen\ het hui-

^tenjle KeMlepje kropi en alleenlyk aan den mZ\
top gaapende.

^f^f^

Op Zandige plaatfcn, ann de Kuft van Ma-
labar, is dit Gras door den Heer Koenig^
gevonden. Het heeft een kruipenden Schub-

bigen Wortel, met Halmen die om laag neer-

leggen , voorts opryzen een Handbre-d hoog.-

De Bladen zyn Els. o: mis, tweevoudig, af-

ftandig, uitgebreid, met de Schccden in eikan.

II. DEEt. XIII. SiLTC
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VI. der ftcekende. De Tros die zeer eenvoudig ,

^n?^* opgeregt en bogtig is, byna ge-aaird, beftaat

Hoofd- gemec «lyk uit tien , byna ongefleelde, zeer

gladde, Bloemen , die als een byzondere

Vrugtmaaking hebben , met uitfteekende Plui-

zige Stempels : weshalve mooglyk dit hier tot

de Gebaarde is t'huis gebragt.

'XL (ii) Struisgras met verlangde Kelken, een

cSSf
'"^

^'"'>f" Rtigbaardje aan de Bloemblaadjes , en

Hurkend.J leggende eenigermaate Takkige Halmen.

Dit hurkend Struisgras komt op vogtige

Weiden hier en daar in Europa voor, byzon-

derlyk in Sweeden, daar men hetzelve Bnin-

tvhennoQmt, De Heer Reiger vonJc het,

by Dantzig , op Bergen cn in Bosfchen:

Gmelin, in Siberië, op wyd uitgeflrekte

Weiden aan 't bovcnfle van de Rivier JeTiifca.

In Provence en Switzerland bemint h:t vog-

tige plaatfen. De Halmen zyn een Voet lang,

eerfl: leggende , dan opftygende, met Bladen,

die fmaller of breeder zyn , en eene paarsch-

achtige Pluim, byna als een Aairtje ; doordien

dezelve met veele lange Baardjes is bezet.

OO ^^ro/>/> Cah'cibiis elongatis, Petalonim Arifta

DorO li reciirv3 &c. Sp. Plant, 7. Suec II. N. 65.

G M E L. m I. p. g: R E 1 G. Gedmi. \ 1. p. 36. G o u a N.

Monjp, 40. Avpna monuntha. &c. H a l l. Hetv, N.

3479. Gramen fnpinum Faniculatum , Folio varians. C.

B. Pin. I Tluatr. 12. Gram. Psui. fupin, &c, Schjsüchz.
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Somtyds beftaat die Pluim , zo de Heer Hal- VL
LER waargenomen heeft, uit een tropje van "^in*^

gehulde Haairtjes. Dit hadt reeds Scheuch- ^^^orih.

ZER opgemerkt.

II. üngebaarde.

(12) Struisgras met de Pluimtakjes uitgebreid ^g}^^^
ongebaard , een kruipende Halm en gely- StoUmi-

ke Kelken, Kruipende

Dit kruipt met Wortelende Scheuten; wes-

halve het Klein Hondsgras geheten wordt. Het

komt door geheel Europa en ook in deeze Ge-

weften aan de Wegen en in de Bouwlanden,

op veele plaatfen , voor. De Halm regt zig

vervolgens op, en maakt ei-n digt roodachtig

groen Pluimpje. In Sweeden wordt het Kryp-

when genoemd.

(13) Struisgras met eene Haairige uitgebreide xill.

O2) J^grofiis Panicula Ramulis patentibus mutici

&c. Sp. Plant 8. Fl. Suec. II. N. 66. Gort. Ingr. p

10. A^roftis Culmo repente &c R. Lugdb. 59. G o u a m

Monfp. 40. Gort. Belg. 20. Poa monantha Stoloni

Mont. Miliaceum Rad. repente. Raj. S

(13J ^groftis Pan. Capillari patente &

OeD. Ban. T. 16,^. R. Lugdb. 59. Da

II. Dkbl. XIII. Stur,



DrIEM ANNIGE

Pluim ; Ehvormige gelyke fiekeltge ge'

kleurde Kelken , en ongebaarde Bloempjes,

sTi-K. Dit Haairig Struisgras groeit in de Velden

van Europa, en kruipt geenszins; hebbende

opgeregte Halmpjes en fmalle Blaadjes. De
Pluim is dun, in de longe Plant groen, in de

volwasfene paarsch en wqrdt vervolgens bleek

:

ge' . k zy ook zig eenigsrmaate Kransachtig

uicL eidt. Sommigen hebben 'e r een Vosfe-

ftaarc van g-maakc, omdat zy maar één Bloem-

blaadje vonden ; dat echter niet altoos plaats

heeft. Ook is 'er een Jongdraagende Verfchei-

denheid van ontdekt.

XIV.
.

(;i4) Struisjzras met eene fainengelroH-cae on-

S^vIhcZ gebaarde Pluim en gelyh Kelken , de onhe.

Bosfchig* vrugte korter , de bevrugte tweemaalza lang

ah het Blommetje,

In Engeland , als ook in Duitschlnnd , is

deeze Soort in Bosfchen waargenomen, die

zig door de gemelde byzonderheid aanmerke-

lyk onderfcheidt.

(15)

45- Poa monantha Caule ereclo. HAtr. He!v. N. 14??-

Gramen Mont. Pan. fpadicea delitatiore. C. B. Pin. 3.

Prodr. ï2. ScHEUCHz. Gram. 129. Gram. Miliaceuul

mnus Panicuia rubente. Mont. 52- ïc. 64.

iij^-) jigroJUs Pan. coarctata tnutica. Cal. ^qualibus

&c, Sp. Plmt. 16. H u D s. Angt. 28. Gramen Milia-

c«om Sylveftre Glunüs oblongis. Raj. Angl. 404.



(15) Struisgras met eene losfe Pluim .ongehaar- .

de gehkc Kelken en kruipende Halmen. Aideec

Dit , ook in Bosfchen van ons Wcreldsdeel

gevonden , wordt Groot Geerjrgms genoemd Agróftis

in vergelyking met het Haairige, waar van het "^^{^^

zig door de kruipende Halmen onderfcheidt.

Dewyl de Pluim - Aair uit groene Kafjes met

Violette Meelknopjes beftaat , weet ik niet ,

waar van het den bynaam heeft.

(16),
Struisgras met eene ongebaarde eenzydige p^J*

Pluim ^ en opgeregte gehandelde Halmen. ^Zeer
'

Op Y.sland , in Sweeden , Switzcrland en

Duitschland , groeit dit z£er kleine , dat de

Halmpjes maar twee Duimen hoog heeft en

een zeer uitgebreid Pluimpje van gekleurde

Bloempjes. Het komt dikwils onder het voor-

gemelde Kruipende Struisgras voor.

07)

libus &c. Sp. Plant. 10. R. Lugdb. 50. Agr. Paluftris.

H u D s. Augt. 27. Gramen Miliaceum majus , Pan. Spa-

dicea & viridi. Pet. Gram, n8> 129. R a j. A>7gt. III»

p. 404.

Agroftis Pan. 1 u 1 c d C ilmis fafciculatis

ereftis. Sp. Plant. 19. ^lant. 31. Poa monantlia , Fol.

Seta«>is. HAi.i.. /^^/j/. N- 1474. Gr. minimum Paliiftrc

,

Pan. fpadicea delicati , tenuifolium. S c h e ü c 11

C^am. 131.

U. Deel. XIII. Stüi^.
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VI. (17) Struisgras met een ongebaard Draadach-

HOOFD-

*xvil
Dikwils maar éón Duim hoog vindt men dit

Grasplantje, 's Voorjaars, in Duitschland en

"Aitet^" Vrankryk. Het heeft enkelde Bloempjes,
kleinst, overhoeks , aan zeer dunne Halmpjes , die zig

zeer fraay vcrtoonen.

(18) Struisgras met een famengetroliken onge-

XVIIT. baarde Pluim , en ingerolde Elsvorwiget
J^iniat.

fiyyg^ uitftaande Bladen,

XIX Struisgras met een langwerpige famen-

H^xicana. gehoopte Pluim; de Kelken en Blommetjes

feu^ch. gefpitst, byna gelyk en ongebaard,

Decze beiden hebben van de Groeiplaats

haaren bynaam. Een naar het Virginifche ge-

lykendc , vondt de Heer Forskaöiil by

Suez, in de Arabifche Zand-Woeftynen, met

een geaairdc Pluim. Het andere heeft de

' Heer

ii7) Agroftïs Panicula inutiVa Filiformi. Sp. Ptafit. ix.

GouAN. Monfp. 40. Gramen Spart. Capiilaceo folio

nunimum. D i l l. App. 173- Gramen Loliaceum mini-

mum Pan. elegantisfimis. C. B. Fm. 2. S c « e u c h z.

Gram. 40. M o r. Hift. III. p. 200. S. 8. T. a. f. 10.

Gramen minimum. J. B. Hift. II. p. 465.

08) Agrofüs Panicuia coiitraöa muticS , Fol. involu-
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Heer Jacquin in de Westindiën gevon-
sJJ^^^

den. Dit hadt veele opftaande Halmen van hl
een Voet, mee onverdeelde Takken en glad«g^*^*'°'

achtige Bladen. De Pluim was langwerpig ,

lamcngehoopt uit veele ruuwe groene Bloe-

tncn, wier Kelken aan den top gefpitst wa-

ren, zo wel als de Blommetjes daar binnen,

die geen Baardjes hadden, maar donkerpaar-

Tche getakte Stempels en witte Meelknopjes.

I>eze Soort van Gras , merkt de Ridder

aan , is zeer moeielyk te bepaalen. Het bloei-

de in dc Upfaifche Akadcmic-Tuin om 't andere

Jaar en hadt de gedaante van de CiNna, welke

ik Stekelgras heb geheten (*).

Hier kan ik niet ongevoeglyk dat .T'^'m^;;' Javaan^chi

fche myner Verzameling plaatzen , 't welk by- 5.*

na roQt de laatfte bepaaling volkomen inftemt.

De Afbeelding Fig. 5, op Plaat XC, ver-

toont hetzelve in de Natuurlykc grootte

,

zynde omtrent de helft der langte van de

Halm , van onderen , afgcfnecden. Het heeft

dezelve uit Leedjes beftaande , die byna ge-

heel bekleed zyn met Scheedjes , welke de

Bladen uitgeeven , die een weinig ingerold,

Klsvormig gefpitst , en niet lang , voorkc

men. 'Van onderen fchynt de Halm eeniger-

niaate kruipende te zyn, hebbende aldaar dc

Leedjes en Bladen kleiner. Om hoog komt

ds

r ) Zie bladz. 32 » l'ior voor.

P
LL DiEL. Xill. Swtt.
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VT. de Pluim uit eene Scheede voort en ver-

^^ïli!^' zig als een Aair van gladde Bloemen

,

5TUK°^^
puntig naar boven, te famen gehoopt. Dee-

ze Bloemen beftaan ieder uit een fpits Kaf-

je, het andere omvattende, heldenden Kelk

uitmaakende , zeer hard , dik en glad, geel-

achtig van K!eur , waar binnen twee zeer

dunne witte Vliezige Bloemblaadjes. De Meel-

knopjes en Stempels, beiden rosachtig, ver-

fieren de Aair, zynde de eerften zeer groot,

de anderen byna Takkig ruig, en als Worm-
pjes zig daar buiten aan vertoonende. Ziet

by a de vergroote Afbeelding van een dee-

zer Stempelen, als een der Kenmerken van

dit Geflagt.

XX. C20) Struisgras met een famengetrokkene oti'

TndkT"
gebaarde Pluim en zydelingfe opjiaanda

Indildi. Trosjes overhoeks.

Dit Indifche wordt befchreeven , als heb-

bende een opgeregte Halm en fmalle vlakke Bla-

den : de Pluim langwerpig uit zydelingfe over-

hoekfe Trosjes beftaaude , die digt tegen de

Graat aangeveegd zyn , hebbende zeer korte

fpitfe Kafjes. Dat van Sloane, op Jamai*

(20J J^gnftis Panicuia contrafta nmtka,^ Racemis Ia-

tortis. Pluk. Ahn, 175. T. 191. f. 5.' Gr. Prat. Panic.

& Foliis anguftisfimis &c. Sloan. Sftm. 35. Hifi. I. P.



Grasmarten,
kê, byna overal in de Velden groei]ende , yj_
fchynt hier mede wel te Ürooken ; doch ik Aideel.-

bcgryp naauwlyks, hoe dat van Pluk ENE T, Hoorn,

met lange in elkander gedraaide Baardjes,^™**

boven de Aairuitfteekende, hier teftadekomt:

want aldaar is geen het minfte biyk van zyde-

lingfe Trosjes en de Baardjes ftryden tegeö

de bepaaling. Zouden mooglyk eenige afgc«

fleetcne Graatjes daar voor aangezien kunnec

zyn? Immers ik vind zodanigen aan een E-

xemplaar van dergelyk Indifch Struisgras

,

door den Heer Thunberg op Java ver-

zameld , 't w^elk nader fnet de bepaaling

ftrookt.

(ai) Struisgras met vier Aairen in V kruis ; J^XT^.

die aan den voet glad zyn , en Bloembla- Cruliata.

dige gebaarde Klepjes, Gekruist.

In een Bofchje , by den Oever van Rio Co-

bre , op Jamaika , beneden de Stad St. Jago

de la Vega, is deeze Soort door den vermaar-

den Sloane gevonden.

(22) Struisgras met omtrent vyfAairen, die in't ^XXir.

kruis GefliaSd

C2O ^grostis Spicis quaternis cruciatis bafi glabris ,

Valvulis petaloideis Ariftatis. Sp. F/ant. 15. CJrainen

Daftylonbicorne minimum Ariftislongis armatum. Sloam,

ffam. 34. ff'A I. P. T. 69. f. I.

(2i) A^rosns Si>icls fabquinis &c. Sp. Plant. 14.

Browm.
P 2

II. Deel. XJII. Stuk.



Iruis ftaan , aan den voet Pluizig , en

Bloembladige gebaarde Klepjes,

Dit was den zelfden Kruidkenner ,
byna

overal, en als een zeer gemeen Gras, op dat

Eiland voorgekomen. Het geleek naar het

voorgaande zeer , maar was driemaal zo groot,

en hadt meer Aairen dan vier, in de mik ruig.

Hier acht de Hoogleeraar BuRMANNUSjniet
zonder reden, te behooren, het Jmerikaan,

fc gekruifie Fingergras van Pluk en et, by

de Engelfchen Hollandfch Gras genaamd, zo

die Autheur zegt , twyfelende of 't ook het

Ceflernde Egyptifche Gras zy van Veslin-
cius, en het Gekruid'^ ^araanfche van BoN-

Tius. Dus z,üu het ook in Ooftindie voor-

komen.

A I R A. Rietgras.

Dit Geflagt verfchilt van de voorigen , door-

dien het twee Blommetjes heeft, in een twee-

kleppige Kelk , doch zonder een onvolmaakt

daar tusfchen, gelyk het volgende C*). Daar

komen evenwel fomtyds drie Blommetjes in

voor. De Pluim is in veelen eenigermaate

Riet-

Brown. ^am. 137. Gramen Daftylon Spicis gracilioii-

3^m,^^. Hifl. 1. p. III. T. 68. f. 3. Gramen Paft.

American, cniciatum. Pi uk. T. 189. 7?

C) Zie Fig, 36, op onze PJaat LXXXVU.
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Rietachtig , weshalve ik het Rietgras noem.

^ira was weleer de Griekfche naam van Do-

lik. Het bevat de volgende Soorten.

( I ) Rietgras met een langwerpige eenzydige i,

ongebaarde^ opleggende Pluimt en vlakke jirimAi-

Bladen. «^^^^

Tot deeze Soort is door den Ridder t'huis

gebragt het Levantfche gepluimde Gras van

TouR.NEFoRT, met Zaad van Porfelein.

Het Indifche Rietgras thans betrokken zyn- Japan fch.

de tot het Trosachtig of Gekropte Panikgras-j^'-^^^'^j-^

zal ik hier in plaats brengen een Japanfche

zeer fraaije Gras -Soort, hier nevens op Plaat

XCI, in Fig, I. afgebeeld. Met het gedagte

Levantfche Rietgras fchynt my dezelve , die

met de Geflagts - Kenmerken ftrockt , veel

overeenkomst te hebben in Gewas, volgens

de bepaaling. De Halm en Bladen zyn Riet-

achtig en vlak, met vcele Ribbetjes overlangs.

De Pluim, welke eenigszins over zyde hangt,

uit eene Bladfcheede voortkomende , beftaat

uit menigvuldige, Haairdunne , lange, op

eikander leggende Steeltjes , met ongebaarde

Bloem-

(i) J^ira Paniculïl oblongi Tecundjl mulici imbricatS

,

Foliis planis. Stjit. Nat. XII. Gen. 8i. V'S- XIII. i».

96. Sp. Plant. 4! Gramen Oriëntale PaniculatHm Por-

tulacse femine. Tournf. Cor. 39.



Driemannige
VT. Bloempjes twee by elkander , het eene viit

^lU^' langer gefteeld dan het andere, en ieder twee

siuK*'^"'
^Icsmmetjes bevattende. De Halm , waar van

hier flegts het bovenfte vertoond wordt , is

knoopig en by my ruim een Voet lang , maar

fchynt langer te zyn geweest.

n. (2) Rietgras met een losfe, hyna getopte->^^^

^tfna' Takkige Pluim en ongchaarde Bloempjes,

kleiiu Dit Gras door den Heer LoEFLiNcm
Spanje gevonden , verfchilt van dat van Bux-

EAUM daar in, dat het veel kleiner is,

naauwlyks een Duimbreed hoog. De Heer

ScHREBER heeft het in Plaat gebragt naar

een Exemplaar uit de Kruidverzamcling van

den laats tgemelden. De Blommetjes cn Zaad-

jes zyn ontzaglyk klein.

UT. (3) Rietgras met een uitgebreide PJuim, on-

"^FateS
gehaarde gladde Blommetjes

, langer dan

de Kelk en vlakke Bladen,

Sparfa Panicula ,

Jc. 44. N. I.

(3) ^tra Pan.

, Sp. Plant. 6. Fl.



opvogdge Velden, omftreeks Londen, is
.JJ'

het gemeen, vanwaar Lobel dit Gras, dat iii.

zoet van Smaak is, aan Bauhinus had t ge- 5^^*°*

zonden. Hetkomtby onsookinvogtige Lands-

douwen en aan de kanten der Slooten, voor,

alwaar ik het dikwils heb gevonden. In Swee-

den is het zeldzaam, in Switzerland gemeen.

De Halm heeft de hoogte van een Span , een

Voet of daar boven ; de Bladen zyn taamelyk

breed, doch kort en de Pluim is zeer uitge-

breid , met kleine Bloempjes. Op drooge

plaatfen komt h?t dikwils met vyf Blommetjes

voor, en is alsdan van het Waterig Beemd-

gras niet gemakkelyk te onderfcheiden.

II. Gebaarde.

(4) Rietgras met een geaairde Pluim en vlakke jv.

Bladen \ de Bloempjes^ in V midden ^
j-^ffp^cata,

een omp-ehoozen breed Baardje. Bvna
^ ^ geadird.

Op de Alpifche Gebergten van Lapland en

Swit-

repente. R. Lugdb. 60. Poa Loc. bifloris ghibris. Hall.
JJelv. N, i47i.Gramen Aqimticum Miliaceum Scheüchz.

Gram. 176." Vaill. Far. %q. T. 17- f- 7- Gr. Cauinum

udorum. Lob. lllu/lr. 10.

dio Ariaatis , Arilta reflexi latiore. Sp, Plant. 7. FU

Suec. 65, 69, Fl. Lapp. 47. Avena diantlia. Hall.

Melv. N. 1490. Gr. Avenacpum Paniculatuni Alp. lui-

iriile &c. ScHEucHz. Gnm,. 221. A^k T. 6.

P 4
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VT. Switzerland groeit dit byna Gcaairde Rietgras

,

dat laag is , zelden meer dan een half Voet
WooFD- hoog, hebbende een digt getropte Pluim, vaa

weinige groote Bloemen , zeer fraay paarfch

en Goudglanzig bout.

V. (5) Rietgras met vlakke Bladen en een uïtge-

Caspiiofa. breide Pluim ; de Bloemblaadjes van oude-

Vecnig. ren Pluizig en gebaard^ met een kort regt

Baardje,

Dit Gras, dat alom in ons Wereldsdeel op

vette vogtige Weiden , inzonderheid in een

Veenige Grond en by ons meest aan de kan-

ten der B:uw- en Weidlanden voorkomt

,

wordt van Hall er genoemd uveebloemige

Haver, met een zeer groote uitgebreide twee-

kleurige Pluim. De Halm is van twee Voeten

cn hooger ; de Bladen zyn fmal en neder-

waards geftreeken ruuw : de Pluim is Riet-

achtig en ziet ecnigszins bruin geel met Zil-

verkieur gemengd. Men kan het ligt met dac

Struisgras, 't welk Akker -Windhalm genoemd

wordt,

Cs) ^ira Foliis planis Panicuia patente ,
&c. ^P;

TtanU 8. Gort. Beln. 21. FL Suec.(,^, 70. Oed- i?'^»-

240.GMEL. Sib. I. p. 95. GouAN Monsp.a,\. Aira Pam-

cuia patentisfima. AÜ. StockK 1742. p. 30. Aira Panic

longisf. tenui. //. Lapi<. 50. Gr. Segetum Panicnia A-

rundinacea. C. B. Fin. 3. Thmtr. 3,5. Scheuchz
Gri^""'

244. T. 2. f. 2 , 3. Gr. AKrorum latiore Arund. comofaP*'

nacuia. Mor. Htft. III. S. 8. ï. 5. f. 17.



Grasplanten.
ivordt , verwarren. In de Laplandfche Moe- ^j,^^-

rasfen groeit het dikwils eens Mans langte lli.

hoog, met een fmalle Pluim van een half Elle stok!^°

lang , die ongemeen flingert door den Wind.

(6) Rietgras met Borfldige Bladen^ hyna VT.

jjnakte Halmen , en een wyd gemikte Fkxmfa
Fluim met hogtige Bloemfieeltjes, Bogtis.

De bogtigheid der Bloemfteeltjes in de

Pluim , die zeer aanmerkclyk is , onderfcheidt,

volgens den Ridder , deezc Soort , welke

Bofchgras met een rvitte Pluim en IJaairachtige

Bladen van B A u h i n u s gety teld was , en ook

afzonderlyk door Scheuchzer befchree-

ven , die het in de Bofchachtige ftreeken der

Alpifche Bergen waargenomen hadt: maw de

vermaarde Haller meende wel verzekerd

te zyn , dat de Ouderdom llegts dit Gras

een verlchillend aanzien gaf, terwyl het vol-

flrckt behoorde tot de volgende Soort.

(7) Rietgras viet BorficUgc Bladen^
MoJlla

(6J) Airn Fol. Setaceis , Culmis fubnndis , P;in. di

ricata , Pedmiculis flexuüfis. Sp. Plant. 9. Fl. Siiec (

71. Dalib. Pm. 26. Oed. Dmi. 157. Aira Pan. rara (

Ivcibus albis. Ft. Uipp. 48. Gr, Alpiuum uemorof

Paniculatiim &c. Scheuchz. Gram. 218. T. 6. f. i. (

Nemorofum Panic. albis Capillaceo folio. C. B. Piu.

Pfodr. 14. Mok. S.8.T.7. f.9-

]I. Deel. XIII, Sn
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AïS^L.
^"^"^^^ ^^""^^ Bloempjes die aan den vm

^m.J Haairig z^n , met een langgedraaid Baardje.

In Lapland vondt L i n u s deeze met een
meer famengetrokkene Pluim , de Kelken

,

inzonderheid aan den voet , bruinrood en de
Bloempjes fmaller , dan in de voorgaande

,

waar ondar zy zeer gemeen was. De Heer
G E R A R n merkt aan , dat de Haairigheid der

Bloempjes, van onderen, een weezen tlyk on-

derfcheid maake. Hoe 't zy, deeze Soort,
wier Halmen een of twee Voeten en ook wel
een Elle lang zyn, komt niet alleen op Berg-
en Bofchachtige plaatfen door geheel Europa,
maar ook by ons te Muiderberg en in de Haar-
lemmer - Hout voor ; beminnende , zo 't fchynt,
drooge en niet zeer vrugtbaare Gronden.

VUT» (8) J^ietgras met Eïsvormige Bladen , een dig-

4ina: Pl^i^ . de Bloempjes aan den voet Haai-
iJpilch. rig, met een kort Baardje.

Plant. Gort. Betg, 2t. Fl. Suec.'6%
, 72. Aira Pan. rar2

Caly-cibus fnscis. Fl. Lapp. 49. Avena diantha, Ped.

ilexuofis &c Hall. Helv. N. 1486. Gr. Avenaceum Fa-

.

(8) Aira Fol Sub.ilatis, Panic. denf^ , Flosculis bafi

Püofis. Ariftatis, Arifta brevi. Sp. Plant. 11, FU SuiC.

•9. 73. Rbi(K Qtdm. 1. p. 39» N. 2. Jacq. Vind. i5-



GrAvS PLANTEN. 235

Decze, die in Lapland gemeen is op de
Bergen , en in de Berg - Bosfchen van Duirfch-

land ook voorkomt, heeft de Bladen niet alleen ^

zeer fmal, gelyk de voorgaande en volgende,

maar Elsvormig. Scheuchzer noemt het

een Havcrachtig Gras , met kleinere Zilver-

kleurige naauwlyks gebaarde Kafjes en langer

Bladen. Het was hem , door Breyn, van

Dantzig gezonden.

(p) Rietgras met Borfielige Bladen, het boven-

fle , dat Scheedlg is , de Pluim van onderen

^

In Schonen , en op Zandige Akkers der

Zuidelyke deelen van Europa , groeit dit Gras,

dat ook by ons overvloedig voorkomt langs

het Voetpad, in de Haarlemmer Hout, naar

Heemftede , op donkere plaatfen , volgens

Co M M E L Y N , en in de Duinen by Santvoorc.

Het groeit laag met dunne Borllelige Blaadjes,

die, als men naar beneden ftrykt, ruuw zya

op 't

Gramen Avon. Capillaceum , minoribus Glumis &c.

ScHEUCHz. Gram. 222.

(g) Jlira Fo!. Setaceis , ruinmo Paniculam infcme

obvolvente. i2.R.Lugdb. 60. Gort. Bels. 21.

Ft. Suec. 73, 74. GouAN Afonsp. 41. Aira Fol. Set. &c.

JI. Clijr. 195. Ger. Prou. i-r. Avena diantha &c. Hall.

Hetv. N. 14S3. Gramen Fol. Junceis oblongis , Rad.

süba. C. B. Pin. Mor. IIT. p. 200. S. 8- T. 3. f-

10. ScHEUCHz. Gram 242, 243. Gr. FoU Timceis- Rad.

Tubati & Gr. Sparteum variegatum. C. B. Ftu, 5.

II. Deel. XIII. Stuk.
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VI. op 't gevoel. liet heeft den Wortel beftaande

^^Tlh' ^^^^ "^^^ ^'"^ Vezelen. Deszelfs

HooïD- Baardjes hebben in 't midden Tandjes , en

zyn van onderen dikker , bruin , van boven

dunner, en geknodst, witachtig. Zy maaken,

derhalve, een fraay Voorwerp uit , ter be-

fchouwinge met het Mikroskoop.

X (lo) Rietgras mei Borfielïge Bladen; dt

prJtQx, Scheedsn hoekig', de Bloemen F/uhnsu-ys'

^Vroegty- geaaird^ de Blommetjes van onderen ge-

Op overftroomde Zandvelden in de Zuide-

lyke deelen van Europa, llelt L in n^.us dc
Groeiplaats van dit Gras, *t welk de vermaar-
de Ray ook in Engeland heeft gevonden. Het
valt naauwlyks een Handbreed hoog en blyft

doorgaans laager : de Pluim is taamclyk dik,

doch los en grysachtig. De voorgaande Soort
komt het zeer naby.

angulatis . Flor. Pa-

. Oed. Da». T.

Bscente. Raj. AiigL III. p. 407. T. 22. f. 2. PluR
. T 33 f. 9. Exüe Gramen durius. Lob. /r. 7?
fira Fol. Setaceis , P;inic. divaricata , Flor, i^rift.
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Pluim en geaaii de aflandige Bloe-

yinjelierig noemt de Ridder dit fraaije Gras,

orn dat de Bloempjes naar kleine Anjeliertjes

zweemen. Het wordt van fommigen Zilver-

Ilaairgras geheten. Het valt fomtyds een Voet,

fomtyds geen Handbreed hoog in verfcheide

deelen van Europa.

M E L I c A. Havergras.

Dit Geflagt , waar van veele Soorten den

naam van Haverachtig by de Autheuren voe-

ren , heeft tusfchen de Blommetjes , welken

het twee voortbrengt in ieder Kelk , een on-

volmaakt knodsachtig puntje, dat eenigermaa-

ce naar een Paarltjc gclykc(^*> Hierom geeven

fommigen den naam van Paarïgras aan dit

Geflagt; die echter wat ver gezogt is en niet

tot alle Soorten behoort. Het bevat dc zes vol-

gende

CO

diftantibus. Sp, Pla»u 14. Stilltnöfi.. Misc, T. 5. Oeo.

Dan. T. 382. Leers Herbor». N. 62. T. 5. f- 7-

FoJ. Subulatis &c. R. Lugdb. 60, Avena diantha &c.

Hall. Helv. N. 14S2. Gramcn Phalaroides , fparfi Pa-

nicuia. &c. Barr. ie. 44. f 1. Gr. Pan. Loc. purp.Ar-

genteis. Mor. S. 8. T. 5. f- Gr. Pan. minimum

molle. ScHEUCHz. Gram. 215. T. 4 f- i5- Caryorh. gla-

ber Arvenfis minimus. C. B. Prodr. lo?.

(*) Zie Fig. 35 , op Pia-At LXXXVII , hier voor.

II. D EEU. XIII. StJK.



Drteimannice

Cl) Havergras mee het huitenfte Blaadje vaft

iiL^' ha laagste Bloempje op de kant gehaaird.

sTuic^ Op onvrugtbaare Steenige Heuvels , in ons

3Mcn Wereldsdeel , is de Groeiplaats van dit Gras,

"^K-ïnt-
^^^^ Clusius Berg -Gras genoemd heeft

iiaairig. met Haver -Zaad. Bauhinus geeft 'er den

naam van IFoUig Berg- Havergras aan , en Ta-

BERNEMONT Hoemt het enkel Ha)>ergras. Hal-

LER heeft het onder de Soorten van Riet be-

trokken, ~en merkt aan , dat de Halmen een

half Elle lang zyn , de Bladen glad en fmal.

Het heeft een uitgebreide zeer yle Pluim, wier

Takjes ieder beliiden zyn met verfcheide Bloem-

pjes. De twee Kelkblaadjes zyn gcfpitst, veel

grooter dan de Blommetjes, waar van twee^

het ecne volmaakt , het andere onvolmaakt

,

daar in voorkomen , zynde het laatlte gefteeld.

Van het volmaakte is het buitenfle Kafje hol

enfpits, met lange Haairtjes als Zyde op de

Icant; het binnenfte kleiner, vlakker en glad.

Doktor S c O p o L I zegt , dat het grootfte Blom-

metje Wollig is en ongefteeld, het tweede

ge-

ivl'xil. Gen, 82. Feg, Xlll.v^ 97- ^i-^»" 56,77-^'^'

Cothl. 297. Gmel, Sib, I. p. 99. T, 19. f. I. GouAN Monsp,

43. Mei. Flor. horizontaüter patentibiis. R. Uigdb. 5^

Arundo Locuftis bifloris Spicatis &c Hall, Helv. N.

jPi». 10. Prodr. 20, Gram. Mont. Avena; femine. CMfS*

Pam. 717. 718. hi^fl. p. 219.



gefteeld en glad , het derde geknot, onvol- VT.

Diaakc , verftrekkende voor Honigbakje. Afdeei,

HoolD-

(2) llavergras met onbehaarde Bloemblaadjes

én een eenvoudige knikkende Pluim, Meiic»

Door geheel Europa j als ook in de Noor- kendi^"

delyke deelen van Afie , groeit op Bergen en

Rotfen dit aartige Gras , zo wel in de Scha-

duw als in open Lugt , bloeijende van Mey
tot in Oktober. Het is in de Bosfchen van

Switzerland zo gemeen als in de Laplandfche

en in Siberië. Het wordt van alle Soorten van

Vee gaarn gegeten. Berg- Havergras heeft men
het genoemd gehad , zo wel als 't voorgaan-

de, waar van het nogthans in gedaante zeer

verfchilt: des ook H aller het tot de Poa
betrokken heeft. De Halm , een Voet lang ,

draagt een geaairde Pluim over ééne zyde ,

die uit lange Steekjes beftaat, met weinige,

doch fierlyke Bloempjes. De Kelkblaadjes

,

naamelyk zyn rood, en bevatten groenachtige

(2) Meika Petalis imberbibus , Paniculi nutante fim-

pliti. Sp. Plant, 2. ScHREB. Gram, 62. T. 6. f. 2. Rei<J.

Ged. I. p, 41. GouAN Mnusp, 42. Ger. P^.-.SS.MeU

Petalis nnberbibus. FL Suec. 5: , -Ju Dal^b. F.u. 32.

Mei. Flor. fub Cuimo i)endulis. FL /.v ^ ^

57- M. Flosc. glHbris-GMEL-^i/-. 1. v
, -. i ^ ^

. : !

&c. Hall. Hdu. N. 1472- <^r *'" ^ '

iocuftis rubris. luw. Svicatum. / v-'.
.

-r..-

bus.C.B. Fm. 10. Gr. Mom. fricatu.n. Ct-t-s. ;',..-„..

7ir-

il. DEjjt. XIII. SiVK»
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Blommetjes , waar van het eene volmaakt

,

'

hcc andere onvolmaakt. Somtyds zyn 'er vier

in de Kelk gevonden , waar van twee of écQ

onvolmaakt.

(3) Havcrgras met een Tafckige Halm , Bor-

ftcUge Bladen en ongebaarde Bloemblaad"

jcs.

Dccze nieuwe Soort heeft de Heer Sco-

poi. I in Jtalie gevonden. De Halmen zyn

Draadachtig dun , een half Voet lang , zeer

Takkig en bedekt met Scheedjes der Bladen ,

die zeer fraai en ingerold zyn. Het heeft een-

voudige fmalle end -Trosjes van weinige Bloe-

men j wier korte Kelk twee volkomcne en ccn

. gedeeld geknot Blommetje, in 't midden, ge-

lyk in de Kenmerken, bevat.

Op

Cs) Meh'^a Cul.no Rumofo , Ful. Setaccis , Petalisim-

berbibMs. Sp. Plant. 5. Ma.t, 32.

C4) Panicula coarclata , Floribus cylindricis. Oïo-

; biflo-

Lifgdb. 61. Gramea

icum. C. B. f'"- 1'

Tkeatr.



Grasplanten.
Op laage vogtige Velden van ons Werelds- VT.

deel, byzonderlyk in Veengronden of ook Ay°KEv

in Bosfchen der Gebergten , komt die Gras Hoofd-

voor, dat Rietgras zonder knoopen^ van Bau-""^
ïTiNüs, getyteld wordt. De Duitfchers noe-

men het Berg -Riet , of ook Schmeïen en Bie-

zen -Riet ^ wegens de geflalte. De bynaam
zal van de Kleur ontleend zyn ; hoewel de

Aaircn meer uit den paarfchen of violetten

zien, dan geheel uit den blaauwen. Linnaus
hadt het voorheen tot de Aira t'huis gebragt,

of ook tot de Poa : S c o po l i maakt 'er een

^grofiis van : H a l l e r betrekt het tot de

Rietfoorten. Het groeit veel in de vogtige

Velden aan den Ysfel in 't Graaffchap Zutphen;

als ook aan de Wegen, zo op deKIey als in

de Wouden van Vriesland en elders in onze
'

Gewesten.

De Halm is flevig , van drie Voeten en

daar boven i
met harde Rietachtige doch fraal-

le Bladen , en een dunne Pluim , van onge-

vaar een Voet langte. Dikwils komt, in de

Bloemkelk , maar óén Blommetje voor , zo de

Heer II a l l e r aanmerkt , die wegens 'c Pluis

dit Gras toe het Riet betrekt. Zo 'er twee

zyn,

^heatr, 97. Scheuchz. Gyam. 209. S. Gramen panicu-

•atvim Autumnale &c. Liem. 207. Gram. Arundinaceum

^node majus montaniim. C. B. TLeUr. g6. Gr. cn di

Q
n. Deel. XIII. StüïL
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Afde'el
' gemeenlyk in 't midden een ge-

Tih^' knopt Steeltje. In een vrugtbaare Grond heeft

s?v7r' "^^^^ Blommetjes in ééne Kelk.

V. (5) Havergras met het onderfle Kelkklepje t£er

TajAUona^ ë^'^^^ ^» gekleurd, het buitenfte Bloem-

^ea*^

^
blaadje eenigermaate kanthaairig,

^
In Brafil is deeze Soort door den Heer Ar-

DuiNUs gevonden, die de geftalte van de

volgende heeft , maar een Roedige Pluim , en

Bloemen , van eene Vlinderachtige figuur, 'c

welk de reden is van den bynaam. Twee Blom-

metjes met een langwerpig Stompje als het

beginzel van een derde, komen in de Kelken

voor.

VI. (6) ^Oi\evgr:i^ met ongchaardc Bloemblaadjes en
^ttisjuna.

2,^^ Takkige Fluim,

Deeze Soort groeit in Siberië en in Noord-

Amcrika. De hoogte van het Siberifche vind

ik niet gemeld ; het Virginifche wordt gezegd

Cs) Melica CaL ValvulS inferiore maxima coIorat3»

ïetalo exteriore fubcijiato. Sp. Plant. 4. Mant. 31. M«»
lica Brafilian.'u Ard. Sp. 2. p. 17. T. 6. f. i , 2. Cra-

men Spica W\zx fingulari , Loc. major, villofis purpu-

•ascentibui. Sluak. Hifl. I. p. -06. T. 64. f. i.

(6) Mehca Pctalis imberbibus , Panicuia Ramofisfim^-

Sp. Plant 3. H. Ups. 20. Mei. FIosc. glabris , fa^""*

Urceolari. Gmel. Sib. I. p. 98 T. 20. Gr. Avenaceum,



een Halm te hebben van twee of drie Voeten

;

't welk geen zo ongemeene hoogte is. De
Pluim fchynt in dit laatfte ook veel ïakkiger

te zyn en yler dan in het eerfte; alwaar het

bovenfte Bloempje Kruikachtig is en onvol-

maakt , zo de Heer Gmelin aanmerkte. Het
is een overblyveud Gras , gelyk byna alle de

andere Soorten.

P o A. Beemdgras.

Dit Geflagt onderfcheidt zig door een veel-

bloeraigen Kelk en Eyronde Aairtjes , met

fpitsachtige Klepjes , die aan dc kanten rappig

zyn (*). Ik noem het Beemdgras ^ om dat ver-

1'cheide Soorten bekend zyn, onder dien naam.

Men zou het ook, met {ommigen , P/uimgras

kunnen heeten : maar die benaaming is te on-

bepaald. De Griekfche naam , Pö^/, betekent

eigendyk Kruid: gelyk men 't Gras in 't alge-

meen, in 't Franfch, ook wel Yllerbe noemt.

Het bevat meer dan twintig Soorten, als volgt,

(i) Beemdgras met een verfpreide Pluim , en

zosbloem'jge Liniaale Aartjes.

Aan

C) Zie B^. 41. PI. LXXXVII.
CO Poa Panicuia diffufjl, Spiculis fexfloris Lineari.

bus. Sijfl, Nat. XIL Gen. 83. ^^g- XIII. p. 97. G ort.

£t'-g. 22. Fi. Snee. 7^ , 78. Gmel. Sib. 1. p. iz:,. Poa

F-anicuia contrafta &c. H. Ciijf. 494- ^- ^'S'^''- 6u
Poa altisftma &c. Hall. Belu. N. 1454. Granieu pa-

II. DESiU XIII. SïOK.



Aan de Oevers van Rivieren, Graften, Vy-

vers en andere Wateren, komt dit Gras door

geheel Europa voor. By ons groeit het aan

de kanten van Vaarten en Slooten , en van

natte Landen , op zeer veele plaatfen. In Si-

berië , zegt G M E L I N , is het overal gemeen.

Hy hadt het aldaar byna den gehcelen bodem

van een Rivier zien bedekken met zyne krui-

pende Wortels , die Bladen uitgaven, welke,

als men regt nederwaards in 't Water keek

,

naar Wier geleeken. De Sweeden noemen

het Jattegroe , de Westgothen Kasfema , die

van Schónen F/aeje-Gras: de Duitfchers ^r^-

ier-Rietgras of Groot Watergras.

Het groeit, naamclyk, zeer hoog, zodanig

dat de Hahnen dikwils eens Mms langte over-

trefFcn ; zynde rond, glad I en geftrcept, hol

zonder Knoopsn , uitloopende in een Vlulm

van een of anderhalf Voet langtc. Men mag

het derhalve wel een van de hoogfte en groot-

fte Gras -Soorten noemen. In 'c Water heeft

het, volwasfen zynde. Bladen van een Vinger

of een Duim breed en zeer lang. Doch het

komt ook wel kleiner voor. De Aairtjes, zo

wel als de Kelken, zyn van vyf tot tien-BIoe-

mig.

luftre paniculatum altlsfimum. C. B. Fiu, 2. Theatf. 7,%-

ScHEUCHz. Gram. 191. Gram. Aquat. panicul. latif»-

Itum. C. B. Ptn. 3. Gr. majus A^inaticum. J. 3. f^'fi'
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mfg. In Sweeden wordt het aangefokt en geeft vi.

goedHooy, volgens Linn^eüs (*). ^^^^^

Hoof

(2) Beemdgras met eem verfpreide zeer Tak

kige Pluim en zesbloemige Hamormige Poa

Jairtjes,

Dit Berg -Gras der Alpen , dat naauwlyks

een Voet hoog groeit , is aanzienlyk wegens

zyne bonte Pluim , bruin roodachtig en Zil-

verkleur. De Aairtjes bevatten van vier tot

zeven en agt Bloempjes , en komen ook fom-

tyds geel en groenachtig voor , zo dat dit Sie-

raad der Bergen byna met allerley Kleuren

Ipeelt. Bovendien heeft het deezc byzonder-

heid, dat de Bloempjes , in plaats van Vrugt-

maakende deelen, met kleine Blaadjes fchynen

gevuld te zyn , 't welk fommigen voor mis-

draagende Bloemen houden , doch anderen

merken aan, dat het Scheutjes zyn; weshalve

zy dit Gras f'fongclraagend noemen. Zodanig

komen de Grasplanten dikvvils op de Alpi-

fche Bergen voor ; maar onze Ridder zegt,

dat het die eigenfchap behoudt in de Tuinen.

C3)

p) Dit zegt Hat.i.er en lianlt aan FL Snee. p. 73.

Hy zal N, :^ geir.oond hebI>;M.. Onk>nLisRheu vind

ik niets daar van in dat VVcnU . en , ui A^. Siockk,

1741 , Illiynt üiizo Ridder dat ook niet te bedoekn. In-

dien liet niet iii t Water groeide (zegt hy) zou het

Westgothifclio Roize ra;.d( hy liet voort te teclcii aan.

(2) Poa Panituli diflurft Ramofistiuia , Spiciilis fex-

Q 3
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ArraÉu
Beemdgras met een verfpreide Pluim en

111. driebloemige Aairtjes van onderen ruigach-

stuk"*"* ^'S • Halm opflaande ,

P-l^jr?- (4) Beemdgras met een verfpreide Pluim en

^'^Alge-
vierhloemige Aairtjes , die ruigachtig zyfi,

meen, de Halm opftaandei rond.

IV.

f^m"^^" (5) Beemdgras verfpreide Pluim en

Smalbla- vyfbloemige gladde Aartjes , f5fe jÖöZw op-

urn majus. Scheuchz. Gr.

Poa Alpina viviiiara. Gr,

icea &c. Sc HEUCHZ. Gram.

Pratenfe Piuiicula

:6 , 8^. Vo^

E.. Helv. N. 1465

fulio. C. B.
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C6) Beemdgras met eene regthoekig verfpreide yx.

Pluim , ftompe Aairtjes en een fcheeffa-

der vette Weiden, door geheel Europa uit, en '

dewyl die oudtyds Beemden genoemd werden,

zo voeren zy in 't byzonder den naam van

Beemdgras, flaare opgenoemde Kenmerken

maaken evenwel geen volftrekte onderfchei-

ding. Nog minder kan menze door de benaa-

mingen van Groots Middelbaar of Klein y vol-

komen afzonderen ; dewyl dit veel afhangt

van de Groeiplaats. De laatfte is een jaar-

lyks Gewas, dat men meest opStraaten, tus-

fchen de Steenen en op Muuren aantreft; de

drie anderen blyvcn over, en van deeze is de

derde allergemeenst in de Velden , waar van

het ook den bynaam Pratenfis voert.

Doftor ScoPOLi voegt, van deeze vier

,

de eerfte met de tweede famcn, en H aller
acht de derde van de vierde niet te verfchillen

dan door de geftalte. Ondertusfchen is nog

het volgende doorLiNN^EUSjtot onderfchei-

ding der Soorten , opgegeven. Het algemeent

(6) Toa Pan. difTuf:! angulis reais &c. Sp. Plaut.

mengedrukte Halm.

Deeze vier maaken het laamfte Gras

Beemd-

Gort. Belg. 23. Fl. Sue.

&c. Hall, Helv. N. 146

ïnajus. C. B. Pw. z. Tlu

vulgatisfimum. Raj. WJl.

ïï- Dm*. XJII. Stois,
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VI. Beemdgras heeft eenige Wolligheid aan den

UI.
* voet van 't buitcnfte Uioemblaadje. Het Smal-

hiadige heeft een meer uitgebreide Pluim, het

groeit Takkiger, en komt meer voor, aan de

kanten der Velden en by de Wegen. Het

groote valt grooter dan het algemeene', heeft

niuv/er Bladen en kleiner Aairtjes dan het

fmalbladige. Het kleine verfchilt van alle de

voorgaande, zo door zyne kleinheid , als door-

dien het zagter is en teerder, en doordien des-

zelfs Halmen als geknakt zyn , leggende ge-

deeltelyk op den Grond. Hier by de opgege-

vene Kenmerken voegende , zal men decze

vier, zo gemeene , Gras -Soorten bekwaam-

lyk kunnen fchiften. De Halmen van het

Groote en van het Smalbladige zyn dikvvils

drie Voeten lang , die van hec Kleine naauw-

lyks een Span en doorgaans veel minder.

valt fomtyds geheel of ten deele roodachtig;

terwyl de Meelknopjes van het Groote bJaauw-

achtig en die van de twee anderen geelachtig

zyn. Het Algemeene , dat men midde'baar

noemt, komt tusfchen beiden, zynde diUwils

een Voet of anderhalf hoog van Halm.

VTT. (7) Beemdgras met cm verfprchic Pluim en

Poa Jla-
langwerpig Eyroudc Cla;izige Aairtjes,

(f) Pna Panicvi
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Dc Heer Clayton befchryfc die Virgini- ^^vi.

k\iQ Teldgras , als zeer hoog groeijende, met *ïijl

weinige Biaden en een grootc lange y\air of j.^^''"

Pluim, uic trillende Aairtjes famcDgegroeid, die

door de zeer zigtbaare Meelknopjcs zig geel

iitgehreide geflrekte VTl

mJlQ Takmaakhtgen i^fa.

Haairig zyn.

Italië is de Groeiplaats va

wcl oinftrceh s Bononic , zo

aantekent. Het valt ruim cei

heeft de Pluim zeer fraay .

paarsachtige BIocm-Aa'rti-s ,

gewoonlyk zyn.

(9) Bcemdgf;;^

dit Gras , en

SCHEÜCHZER
Voet hoog , en

ftraalende met

.. Poa Panicnii ftrifta &c. Hai.i.. Hrfr. N.

S:uEucH7. Gmm. 1^4. Gr. Paiuftre Paiii.-u:i v--

. C. B. r/>.: 3. F'orl. .
-.

Q 5

II. Bezu XIII. Stik.
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-VI» Op vogtige plaatfen, in Switzerland, Italië,

AiMïi™ Duitschland, valt deeze Soort, die de Halm

HooiD- drie Voeten hoog. heeft en ruuwe Bladen, met
^^^^

een zeer fraaije Pluim. Dat van B a rn i nus

zouds , volgens Hall er, hier van ver-

fchillen.

X. (lo) Beemdgras mef een uitgehreids Pluim en

Toa ama- ^gitien-B/oemige Liniaa/e Aairtjes.

Beiiaag- ,

'y^' Dit,Indifche Gras komt het volgende, met

paarfche Bloemen , naby , met drie-ribbige

Kafjes, waar van de onderfte allengs afvallen,

zo men aangetekend vindt. In de befchryving

der Ceylonfche Planten wordt van hetzelve ge-

zegd , dat het ten hoogfle agt Bloempjes in

zyne Eyrond-Liniaale Aairtjes 'heefc. Het getti

deezer Bloempjes is thans tot agttien vermeer-

derd; 't welk geen Drukfeil fchynt te kunnen

zyn. Ook vind ik 'er nagenoeg zo veel in

Exemplaaren, welken ik van dit Gras van Java

heb bekomen, waar van een Pluim alhier, met

haare Halm en Grasachtige fpitfe Bladen, in

Fig, 2, op PI. XCI, is vertoond,

'Xr. (ii) Beemdgras met een uitgebreide Phiim

,

iilinnelyk.

Oo) Poa Panicnia patente , Spiculis oftodccimfloris

Linearibus. Sp. Plant. jo. Ft. Ze^l. 46. Burm.

iii) Poa Panicöia patente, Pe(üc^lis fkxuofis
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hogtige Steeltjes , Zaagtandige tienhloemige

Aairtjcs cn drieribbige Kafjes. ^lli.^

In Italië op Muurcn; als ook in Switzcrland^^^*

en Siberië op hoogedrooge plaatfen; byMont-

peliier in de Zaailanden overal ; komt dit Gras

voor, dat men Klein Trilgras noemt. Het mag
inderdaad den naam van klein wel voeren , zo

de Heer H aller aanmerkt; als naaawlyks

twee Duimen hoog zynde daar hy het vondt

;

hoewel het omflrecks Bafel, aan de Wegen en

op ZandiiJe plaatfen , hcog er waargenomen v^a?.

ScniUTcnzER zegt, dat de Halmen een

Handbreed, een Span, cn hooger voorkomen.

Het heeft een zeer Takkige Pluim, met tede-

re bogtigc Steeltjes. De onderfte Aairtjes ,

zegt hy, zyn vyf-, de volgende zeven-, de

bovenfle negenbloemig. Zy hebben eenc dric-

hoL'kigc figuur, en zyn paarschaclitig, wan-

neer l;ct hoogor groeit. De huitcn^e Kafjes

zyn gekield, Glasachtig dun, wcdcrzyds met

een groen zyd-Ribbetje , volgens L i n i\ jk ü s

;

waar door her gcmakkclyk te onderfchcidcn

zou zyn, zo zyn Ed. aanmerkt, zynde ook de

Bloempjes fpits Eyrond, van zes- tot negen-

bloc-

S/». P!,mt. ir. jlhwt, 3=5. Hall. Heh. N. 1^,0. Gr.

PHuiculis clrcnntisfiniis nvuiinmn. Scheuchz. Or;;/. 192.

T. 4. {. 2. üi. rh:(!:vrcidcs , fyava llrizx Panicula mi-

nus. Barr. /. T. f- 2. Gr. tuinuluui mimib La-

cufti dcltüiac. //./. 111. S. S. T. 0. i. 47.

il. DiEL. XJII. Stuk.
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bloemig , zonder rappige rand ; en de Pluim

gegolfd: maar zyn Ed. voegt 'er by, dat het

al te naby komt aan de voorgaande Soort en

aan de laatfle van het Trilgras, in 't volgende

Geflagt : zo dat deeze drie misfchien alleen

door de Groeiplaats zouden kunnen ver-

fchillen.

XTT. (ra) Beemdgras met een losfe, zeer uitgebreids

pifiaris'^'
Vezelige Pluim, Haairige Bladen en zeer

Ve?eiig' Takkige Halmen.

InVirginie enKanada groeit, volgens KalW,

dit Fezeligc Gras , dat een zeer Haairige, ge*

ftrekte, uitgebreide en Takkige Ruim heeft,

wraar van de Takjes en Steeltjes niet ?yde-

waards maar opwaards groeijen, zynde ftyfea

paarsch van Kleur: de Aairtjes langwerpig on-

gebaard en bruin , uit vyf of zes Spitfe Bloem-

pjes beftaande , zyn uitermaate klein. De
Aair is wel een Voet of anderhalf lang , vol-

gens Clayton. De Bladen zyn aan den

voet bezet met Vezelige Haairties.

' XITI. (13) ^Q^^^^gr:ks mei geheel enkelde Pluimtak'

biiiuL. (12) Poa P;inicull patentisfima CapiJlari , Fol. Pilofi*»

C.ilmo Ramofisflmo. Sp. PImtt. 12. Poa Cnlmo fVib-

comprrsf,). Pan. tennisfmiri &c. Kalm. M ITI. p. 291*

Poa Pan. laxa*crcfta ürif!:\ &c. Gron. Pirg. Gr.

Panic. Virginiannm , Lucuftis minimis. xMoR. Hijf. Hl'

P. 202. S. 8. T. 6. f. 33.

i rJ3) Foa FMic. Ramis fimplicisfimis , Floribus fts-

VI.
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hen , ongefleelde Bloemen , afflandtge Zaa- ^

den en een kruipende Halm.

Ho,

(14)
' Beemdgras met geheel enkelde Pluimiak- '-^'^

hn, ongefleelde Bloemen , op elkander leg-

gende Zaaden en een opgeregte Halm. ^'^^fi^

Deeze beiden, op de aangevyeezene plaat-

fcn in Ooftindie groeijende , zyn door den

Heer Bürmannus in Plaat gebragt. Zy
verfchillen ongemeen van de andere Soorten

,

de eerde door haare Lancetvormige Bladen;

de andere door de Kranswyze grocijing van de

Takjes of Steeltjes der Halm , veel naar die

van het Panikgras gelykende. Hier zyn de

Bloempjes kleiner en maar van vier , geen ze-

ven Blommetjes. Osbeck heeft deeze in

China gevonden.

(15) Beemdgras met een langwerpige Haairige y

byua gekrarjfie Pluim , en zeer kleine knik- TV

kende zesbloemige Aairties.

iiS) Poa Panic. oblong

Flor. fexfloriB minutisfimis

Gr. Pan. ex Oris Malab.

11. D«.i. XIII. Stok.
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VI- In Ooftindie groeit ook dit Gras, dat men

^ïTi.
*

'er /vööX-^;vzj noemt volgens Rumphius, om

ok/"" '^^"^ Pluim zig zo yl en dun, als een Rook,

vertoont. De Indiaancn , zeer geneigd tot

zinnebeeldige uitdrukkingen , zenden het fom-

tyds aan hunne Vrinden of Bekenden, om hun

te erinncrcn , dat zy hunne beloften niet ge-

houden hebben , die als in Rook verdweenen

zyn. liet groeit 'er , zegt hy , op dorre plaat-

fen, onder ander laag Gras, meeft in de heete

Zonnefchyn. Meefl: heeft het , volgens hem,

de Stengetjes opftaande , doch Linn^eus
zegt, dat het gladde, leggende, van onderen

Takkige Halmen heeft, met gladde Bladen,

ruuw gerand , Haairig in de Keel : de Pluim

langwerpig , zeer uitgebreid : de Bloemen

knikkende , langwerpig , ftomp , paarschach-

tig, wederzyds met een groene Streep, aan

den rand gchaaird, wanneer men zc met een

Vergrootglas befchouwt.

Bevoorens gef hy 'er de hoogte van twee

Voeten aan en lange Bladen, dat mooglyk door

de Afbeelding in de Malabaarfe Kruidhof, die

tot het uitgebreide Panik-Gras , en tot het

Spelde of Naaide Gras van Rdmpkius be-

hoort, zal veroorzaakt zyn. Zulk een Gras,

immers, kon niet laag geheten worden ; ter-

J9ltH, T76. T. 300. f. 2. Gr. Pan. LocufV. tenuisC ft-

brotundis. Bürm. ZfiiL 110. T. 47. f. 3. Granien Fu«i'«

RuMPH. ^mb. VI. T. 4. f. 3. BuR.M. f/, li^d.
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wyl ondcrtusfchen uit gedagten Autheur, zo
^^JJ^^

wel als uit inyiie Exemplaaren blykt, dat het iii.

*

raauwlyks een Handbreed of een half Voet sS!^^^
hoog groeije. Naar den Grond kan echter

daar in een aanmerkelyk verfchil zyn, gelyk

in alle Soorten van Gras plaats heeft. De Haai-

righeid , in de Oxels of by den voet der Bla-

den, is van weinig belang. Ook beftaan de

Aairtjes dikwils uit meer of minder dan zes

Blommetjes; ten minfte, indien men derzelver

getal naar dat der Schubbetjes mag afmeeten.

(i6) BeemdgTcLS met een Lancetvormige ^ eeni- xvr.

germaate Takkige , eenzydige Pluim ; de fj'"
'^'^^

Takjes overhoeks eenzydige Sty&

Dit Gras , dat op Muuren en drooge plaat-

fen,in Vrankryk, Engeland en Duitschland,

groeit , munt door zyne ftyfheid uit en dat het

een Pluim heeft, veel naar het Loof van Varen

gelykende. DcHalm is zeer bezet met Takjes,

die overhoeks ge-aaird zyn met byna agtbloe-

mige fpitfe Aairtjes. Deeze beftaan uit fpitfe

Blommetjes , aan 't end eenigermaate rappig

met een gekielden Kelk. (i 7)

(16) Poa Panic. Laiiceolati fubramoQ fecundl &c.

Plant. 16. Jlm. ^ccJ. IV. i6s. R' Lrigció. 62.

Barr. h. i^g. Gr. Loliaceum Murorum duriuscuhira.

Mor. i/;//, III. p. ï82. S. 8. T. 2. f. 9. Griuncn Tam-

t^ia multiplici. C. B. Fi/J. 3- 6. ncuuucaz.

II. DiEL. XUI. SrüS.
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vr. (17) Beemdgras mei een gedrongene eenzy

Aïr"' fi^''^''^ famengedrukte

^oolu- Halm,

XVII. Deeze Soort komt , zo in ons Land, als

/resfa"" '^^ andere deelen van Europa, in Noord- A-

piathal- merika en in Siberië, op dcrgelyke plaatfen,

voor. Hierom hadt Bauhinus hetzelve

Gras der Mimren, met eenen krulprnden IVoi tel,

getyteld. Ook behoort daar toe zyn Honds-

gras der Wijngaarden, Het heeft leggende

Halmen en gladde Bladen, 't Getal der Bloem-

pjes, in ieder Aartje , dat zes of zeven is in

het Europifche , heeft men in 't Amerikaanfdi?

meestal drie bevonden.

XVTTI. (18) Beemdgras met een gcdrongcue eenzrdigi
^mboinen.

^^^.^ ^.^^^^^^ Halmcu.

bonich. voorgaande zou dit AmUnfche byna

alleen door de rondheid der Halmen, welke,

be-

O-J Poa Pan. co:na: t3 focundl , Culmo obliquo

comprcslb. Sp. Plant. 17. Guitr. Belg. 25. Fl, Svcc.

Culmo conipreüfo dcclinato , Loc. (liftidiis , fexHoris.

Hall. Helu. N. 1455. Gramen Muronim Radice K-

rente. C. B. Pw» 2. Frodt: 2. Gr. Panicu!. Rad. re-

3)ente, Culmo compresfo. Vaill. Par. 91. T, 18. f- 5-

Gr. Caninum Viiieale. C. B. Pin. n.

C18) PiM Panic. coarftata fecundi , Culmo «erc*«-

mant, 557. Phoenix Ambüiiiica Montana. "Smwh,^^-^-
yi. p. 19. T. 7. f. 3.
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beftendig zynde , een vast Kenmerk is, ver-^ VI.

fchillen. Het is een hoog Rietachtig Gras

,

zes of zeven Voeten hoog op de Gebergten

groeijende; weshalve het van Rumphius
Berg - P/ioem'x getyteld is geworden. Het heeft

gepluimde, gekranfte , vyfbloemige Aairtjes,

met roode Meelknopjes en witte Stempels.

(ly) Beemdgras t/iet een kromme Halm en XIX.

dunne Pluim ; de Aa'irtjes tweebloemig , tnotaits.

'

ruuw^ gefpitst, ^ Boslbhlig.

In Europa groeit , aan den belommerden voet

der Bergen, dceze Soort, welke flappe half

leggende Halmen heeft , volgens Hall er,
en gladde fmallc Bladen , met een yle Pluim.

Somtyds komt zy voor, met een ruig Spons-

je aan ieder Knietje, rood of geelachtig zynde
van Kleur, 't welke de Heer Gouan ontdekt

heeft door een Infckt vcroirzaakt tezyn, dat

hy, by 't openen , daar in veranderd vondt,

doch dood ; zo dat hy de Geftalte niet kon

(20)

oa Pan. atrenuatü, Spicnlis fubbiflorJs tnucro-

iris , Caimo iiicurm. Sp. P!.ivt. i8. Govx^ Mo>,sp.

, Pjw. 90. IJ. Siu'c. n, N. 85. Poa Cuimo de-

. nutante , Locuft. bifloiis Flosc. fubvillofis.

reh. N. 1469. Gramen Panic. anguftifol. Alpi-

. ScHErcHZ, Gram. 164. T. a. Gmf.l. Siö T.

3ram. Nemoiüfnm Pan. Iax3 , Riid. rci-aise.



VT. (20} Beemdgras met de Pluim eemydig tm^

^
llf" meJ'^k uitgebreid en vierbloemige Aairtjes.

HOOFD-

^^xx verfcheide plaatfen in ons Wereldsdeel

Poa Bul- is deeze Soort gevonden , die ook voorkomt

^Boiwoi- in de Oofterfche Landen. Zy onderfcheidc

t«l»g- zig door zekere Bolachtige uitzetting of knob-

beltjes onder aan den Stoel, v^elke eenigszins

naar Chalotten gelyken: terwyl ook de Pluim

eene byzondere gedaante heeft. De Kelk-

fchubben zyn gebaard. Men vindt 'er Ver-

fcheidenheden van. De Heer H aller te-

kent aan , dat de Halmen een Voet en daar

bovQn lang zyn. Boerhaave heeft dit

Gras, als eene der Planten van ons Land, op-

(21) Beemdgras met een ge-aairde Pluimden

Elsvormtge Bloemen , de Blommetjes rer

van elkander.

In Portugal is dit Gras waargenomen door

fio) Toa Pan. fecunda patcntiusciiia , Spiciilis qnadn-

floris. Sp. PLut. 19. ScoP. Carn. II. N. 103. Poa Fol,

bulbofis, Panicuia diffufa. Loc. quadrifloris fubviJIofis-

Hall. Helu. N. 1461. Poa Culmorvini Bafi wberoa

GuETT. Stamp. I. p. 168. Dalib. Par. 29. GonA!<

MmLsy.^ 44. Ger. Prov. 91. tc. Gram. Xerampelinuffl

.

Lob. lUtifb. 14. Scheuchz. Gram. 185. /§,
Gram. i^r-

veiife Fanicuia crispü. C. B. Fm. 3, Barr. I'- 7°^'
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den Heer V a n d el l i. Het hadt Halmen van VT.

een Handbreed hoog , met Bladfcheeden be- ^J^^^^-
kleed en fmalle Bladen. De Bloemen beHaan Hoojo-

byna de ^eheele Halm. De Blommetjes, door*^'^'*'

een fpits Klepje onderfcheiden , hebben geele

Meelknopjes en gepluimde witte StempeJs.

(22) Beemdgras met de Takjes der Pluim XXII.

eenigermaate verdeeld', de Bloemen met
^f/^^^

vyfBlommetjes, die afftandig zynen Jlomp. j.^^"'^"*

In Ooilenryk groeit, volgens den Heer Jac-

Q.UIN, dit Gras, dat naar de overige Soorten

van Beemdgras gelykt. Het heeft opgeregte

Halmen en een ruuwe Pluim. De Bloempjes zyn
zo ver van elkander af, dat men het voor een

Soort van Struisgras houden zou, indien men
Biet in acht nam , dat vier of vyf derzelven

maar één gemeenen Kelk hebben.

(23) Beemdgras met ccn gcaairde Pluim; de
J^^^y

Kelken eenigermaate Haairig, byna vier- Gekmi.i.

bloe-

Gt. cum Panicuia molli rubente. J. B. HiJI. ÏJ. p. 464.

<^r;imen Vernam Radice AscalonicS. Vaill. Far. 91.

T. 17. f. 8.

Czi) Foa Pun cula SpicuiJ , Floribiis Subuiatis, Flos-

(12) Poa P;miciilx- Ramis i'ubilivifis , Floribus quiu-

•"lucnoris. Flosculis dift:uitibus obtufis. Sp. Ptaut.

(13) Poa Pan. Spicata , Cal. fubpilofis , fubciuadriflo-

R 2
n. DEEfc. XIII. Stok.
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VL bloemig , langer dan het Steeltje ; de Bloem-

Atdeel.
blaadjes gebaard.

Hoofd-
^'^^ Op drooge Velden , in Duitschland, Enge-

land , Vrankryk , Swiczerland , komt deeze

Soort voor, die, even als het Ge-aairde,

veel naar het Zwenkgras gelykt. De Heer

Hall ER, ten minfte , heeftze daar t'huis

gebragt, en aangemerkt, dat de Pluim, die

naar een Aair zweemt, uit tweebloemige ge-

fpitlle, op elkander leggende Aairtjes beilaat.

L I N N JEU s hadtze bevoorens tot het Rietgras

betrokken; doch 't fchynt dat 'er naderhand

meer Blommetjes , dan twee , in waargenomen

zyn. Het munt door de ruuwheid zyner Bla-

den uit , en heeft de Halmen omtrent ander-

half Voet hoog.

XXiV. C-4) Beemdgras wet een Aairachtlge Pluim ,

Poacili- de binnenfte Kafklepjes kanthaairig.

haairig. Byna overal op de Velden van 't Eiland Ja-

ris Pedunculo longiotibus , Petalis Ariftatis, Sp. TlatiU

31. Aira criftata. Sp. Plant. il. p. 94. R. Lugdb. 61.

Dalib. Par. 27. Gmel. Sib. 1. p. 93 N. 24. Feftuca

Locuftis bifloris, mucronatis 5rc. Hall. Helv. N. i444-

Gr. Spica criftata fubhirfutum. C, B. Pm. 1^. Prodr: 'è-

Mor. S. 8. T. 4. f. 7. ScHEUCHz. Gram. 166.

(24J Poa Paniciiia contraftS, Glumarum Valvulis in-

terior. Pilofo- ciliatis. Sp. Plant. 20. Poa Panicuia glo-

merftta &c. j^m. ^cad, V. p, 393. Gram. Maderaspa*
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maika, in de Westindicn , kwam den vermaar- vr.

den Sloane een Soort van Gras voor, dat ^nf;^^*
gepluimd was, met zeer fmalle Bladen, korte^^^^f"'

ongebaarde Aairen en zeer kleine Bloempjes.

Dit zelfde fchynt ook in Ooftindie te vallen

;

want het komt overeen met dat van Madrasf

,

by Pluken ET, 't welk een Aair heeft, die

uit afgezonderde kleine ruige Aairtjes is fa-

niengefteld. Hier van maakt L i n n^ u s dee-

ze Soort , die , by hem , ten befluite ftrekt

van dit Geflagt, met byvoeging, dat de Pluim

gedrongen is en rood , met wit kanthaairigc

Kafjes.

(25) Beemdgras met eenvoudige opgeregte XXV;
Halmen en Liniaak \eelhloemige Aairtjes.

^f^^^*^^^

Deeze Soort van Beemdgras , en wel een^loemig.

geheel nieuwe, kwam den Heer Forskaöhl
in Arabie voor. Dezelve is door haare veel-

bloemigheid verwonderlyk , als hebbende in

één Aairtje gemeenlyk dertien, doch ook van

vyftien tot vierentwintig Blommetjes. Een an-

de-

tannm , Spka intórmpta totali e Spicis parvis viUofis

conarufta. Pluk. Phijt. T. 190. f. 5. Briza tenuisfima

&c. Brow'n. ^ani. 135. Gramen Prat. Pan. & Füliis

angustisfimis. Sloan. 3»m. 35. Hift. I. p. 114. ï- 73-

(25) Pwi Culmis fiinplicibus ereftis, Spiciilis lineari-

"'^
R 3

H. Deel, XUIj Stuk.
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dere was 'er , met bruinachtige Aairtjes van
* negen Bloemen.

In Abysfinie , dat boven Egypte in Afrika

.
legt, groeit een Soort van Gras , aldaar Tbeef

genaamd, 't welk kleine Graantjes draagt, van

wei ken aldaar Brood gebakken wordt. In een

vogtige Grond, in de Tuinen, gekweekt, be-

reikt het ongevaardrieen een half Voet hoog-

te. Niet lang is deeze Plant in Vrankryk be-

kend geweest. Natuurlyk groeit het twee

Voeten hoog, en heeft korte Meeldraadjes (*).

VVylen de Heer Doktor Bas ter heeft heC

in zyn Tuin geteeld gehad (|).

B R I z A. Trilgras.

Om dat de Aairtjes doorgaans in een tril-

lende beweeging zyn
, geef ik aan dit Gcflagt

den naam van Trilgras, De Latynfchc heeft

tot een foort van Spelt behoord. Het is ook

Beevend Gras genoemd geweest. De Kelk is

tweekleppig veelbloemig; gelyk in het voor-

gaande Gcflagt ; maar het onderfcheidt zig,

daar van , door een twcczydig Aairtje , met

Hartvormige flompe Klepjes , het binnenfte

?cer klein. Ook zyn de Aairtjes niet lang-

werpig en cenigermaate fpits, als in hetvoor-

gaan-

Poa Abj .sfiiiica. Clthoz , n.vu. jioitv. dnoui^"-

Paris 17:9. Fol. PI. XIV.

(f) Zie Holl. Maaifclu XIX. D. i- St. bl. 200.

(!) Zie Fis. 40, PUuuUüaVlI, iiier voer.
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gaande, maar ftomp Hartvormig (|). Zy vi.

X'omen meest hangende aan de Steeltjes voor
^^^ij

"

en afzonderlyk. Hooid-

(0 Trilgras met driehoekige Aairtjes ; den ^Jr^^

Kelk laneer hebbende dan de zeven Blom- minor,

meljes.

In de Zuidelyke deelen van Europa groeit

dit Kleine Tri/gras . dat men wel onderfcheiden

moet van het Minnelyke Beemdgras, ook

dus genoemd geweest *. H aller geeft 'er *z\e

den naam aan , van Beemdgras met zeer tedere
^^^^-^^"^^

Steeltjes en driehoekige Sprinkhaantjes. Het ande-

dere noemde hy , Beemdgras met tn'eezydige

tienbloemige Sprinkhaantjes en fpitfe Kelken. Of
het; weezentlyk verfchillendc ware van het

Middelbaare , werdt door zyn Ed. getwyfeld.

De langte der Kelkblaadjes moet zulks be-

fiisfcn.

(2) Trilgras met Eyronde Aairtjes ; den Kelk jy.

met de zeven Blommetjes egaal.
^Groïii-

Aairig,

Zeer veel .

CO Briza Spiciilis trian^iilis , Calyce Flosculis (7^

kingiore. Sijli. .Yat. XII. Gen. 84. ^eg. Xlll. p. 99-

Qiiff. 23- I^- Lugdb. 63. GuUAX Monsp. 46. Poa pc-

tiolis tenerriniis &c. Hall. neiu. N. 1449. Gramen tre-

il lum tl n 1 inicula pan'2. C. B. Ptn. 2. Prodr. 4.

O) Bnui Spicuhs üVHli

R
Ü. Debi^ XIII. Stjk.
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Soort, maar de Bladen zyn eens zo breed ,

'

vlak, langs de Halm afloopcnde met een fpits

Riempje. De Pluim gelykt zeer, doch is voi-

ler, ziet uit den groenen , niet paarfchachtig

en heeft zeer wyd gemikte Takjes, die door

Eeltige Knoopjes aan den voet neergedrukt

worden. Ook zyn de Bloemen een weinig

kleiner, ligt afvallende , wanneer men zefa-

mendrukt.

In de Levant, als ook in vSpanje, was dee-

ze waargenomen : maar zouÖe misfchien hier

ook, volgens de aanhaalingen , niet kunnen

ftrooken , dat Trilgras , welke de ilcer

G oUAN Montpelliers tytelc , en van dc ande-

ren onderfcheidt (*). Ily hadc hetzelve in 'c

Bofch van Gramont gevonden ; een Plantje

zynde van naauwlyks een Handbreed hoog,

met kleine Steeltjes en groote Aairtjes; vier

of vyf maar op eene Halm , de Kelken ze-

venbloemig hebbende.

(3) Trilgras met Eyronde Aairtjes^ den Kelk

koj-terdan de zeven Blommetjes hebbende»

Dee-

(luali. Sp. Ptant.-x, Gramcn P;inkulatum minus Lociis-

fis magnis tremiilis. Touknf. /-•.;'/. 52>

(') Briza Spica nutunte fimpl ci , Sp c lis i'K'mi'; Pc-
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Deeze middelfoort van Trilgras komt in ons VT.

Land overvloedig voor, by VVageningen in '^j^ff'^

Gelderland , als ook by Alkmaar, tusfchenEg- Hoorn-

monden Bergen. In Switzerland, zegt H al-

ler , is het gemeen op alle drooge en vogdge

Velden. Dus vindt men 't ook in Languedok

en Provence. In de Noordelyke deelen van

Europa is het insgelyks niet ongemeen. Het

wordt in Sweeden Darr genoemd , of Darr-

graes, in Vrankryk Amourettes tremhiantes. Het

heeft de Halm een Voet of anderhalfhoog; de

Bladen taamelyk breed en een zeer losfe Pluim

,

uit hangende Aairtjes beftaande , die cenigs-

zins bruinrood van Kleur zyn,met gecleMcel-

knopjes.

(4) Trilgras met Hartvormige Aairtjes en iv.

ventien Blommetjes.
imx/nuu

De Phiim van die Trilgras , dat alleenlyk in

ds Zuidclyke declen van Europa gevonden

Wordt, is veeleer een Tros van Aairtjes, die

ieder

viore. Gort. B^tg. 23. Oed. Dan. T. 258 ff- Cüff. 2...

Fl. Suec. 80, 86. R. Lugdb. 63. Gouan Jllonsp. 4Ö.

Ger. Prov. 92. Poa Pet. ftnuisfimis , Loci ftis ou.tis.

Hall. Htlv. N. 1448. Grumeii trcniulum vuig. nv.mvs

.

Loc. rotundioribus. Mor. S. 8 T. 6. f. 45. Barr. Jc.

Gram. 204. Gram. trcmulum. Tab, 2U.

. U)BnzaSvk. Conlatis , Flosa-is loi teurlccini. ƒ/.

R 5. Cül.

II. Deel, XIII. Stui;.
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VI. ieder mee een byzonder Steeltje uit den top

^^il!" Ua\m voortkomen. Het overtreft in

HooiD- hoogte de laatfte Soort , ja dikwils zelfs het

Kleine niet, maar wel in grootte vandeAair-

tjesjdie ook eer Eyrond dan Hartvormig zyn,

zo de Heer jAcquiN aanmerkt, in wiens

Tuin het jaarlyks voortkwam uit gevallen Zaad.

Zyn Ed. meent , dat het zogenaamde M?wi-

peïlierfe van GouAN, voorgemeld, hiertoe

behooren zou; maar hetzelve hadt veelmin-

der Blommetjes in de Aairtjes , en wordt vol-

ftrekt daar van onderfchtiden door deezen

Heer, die aanmerkt, dat dit Groote verandert

met de Bloemen paarfch, ros of Roestkleurig,

vyftien- , zestien , zeventien of tvC-intig -Bice-

mig: achtende dat derzelver trop veeleer defl

naam van Aair verdiene;, dan van Pluim.

V. (5) Trilgras met Lancetvormige Aairtjes ett

^grostfs' twintig Blommetjes,

In de Zuidelyke declen van Europa is deez3

Soort misfchien wel de allergemeenfte. Zy

on-

ri'ff. :3. Ups. zo. R. Lugd,\ 63. Gouan fl/oNsp. 46.

Briza ipicuüs Raccmofis. Jacq. Ods. UI. p. 10. T. 60.

Gr. trcmiilum maximum. C. B. Pm. 2. Schevchz. Gram.

C';:) Brna Syk- L:.nccolatis , FloscuUs viginfi. Scop.

Carn. II. N. aro. Goi am 3foKsp. 46. Ger. Prov. gi'

Uniola Cal. diphyüis &c. Gron. l'irs* 136. Gr. Fanico-
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onderfcheidt zig door haare fpitfc Kelken cn vi.

door het getal van haare Blommetjes in de n^f^'

Jvelk, dat echter niet beftendiger is, dan in Hoofih

de andere Soorten. Dc fraaiheid der Pluim

van deeze wordt zeer geroemd , cn zou ci-

gentlyk de reden zyn der benaaming van E~
raim^h of Minnelyk Gras , die ook aan het

voorgemelde Beemdgras, dat den zelfden by-

naam voert . gegeven wordt. Sommigen wil-

len, dat het insgelyks de Amourettes zou zyn

der Franfchen ; waar van nogthans Gouan
niet gewaagt. Loeel draaft 'cr fterk mede
door. tJy zegt , dat het ook gevonden wordt

in Artois, by 't Slot van Auxy en by Bcthunc

ïn Vlaanderen. Ryp wordende, zyn de Aairen

,

zegt hy , wit. L i n n ^. r s merkt aan , dat het

Takkige , ftyve, leggende Halmen heeft, met

ïoode Knietjes en bruine Aairtjes. 't Getal der

Blommetjes vcrfchilt zeer, zynde in de Oost-

enrykfe vyfticn, in de Carniohfche twintig,

in de Italiaanfche nog grooter. Het Varen-

Gras ^m^t geheele Pluimen ,van MoRison(*),

zou men hier mede vergelyken kunnen, maar

Mor. S. 8. T. 6, f. 52. Gr. F.nmtliemim C. Eragrofti.:.

Carr. Rar. T. 43. Paniculofum Phalaroides. Lob.

e) G ramen Filireum , Panirulis infesris. 31 ör, Bijl,

ni. v. 204. S. 8. T. 6. f. 53.

il. Deel. XIII. Stuk,
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dit is gladder en heeft de Pluim bykans tot-

cene Aair famengekropt. 't Getal der Blom-

metjes, dat in alle de Soorten zeer onbeften-

dig is , komt overeen. De geftalte gelykt

ook uitermaate zeer.

U N I O L A. Bagge-Gras.

Een gefchubde veelkleppige Kelk, Eyron-

de, gekielde Aairtjes maakende, onderfcheidc

dit Geflagt (*) ; welks Latynfche naam mis-

fchien van Paarlen afkomftig zynde, die men

aan de Ooren hangt ; zo heb ik het Bagge*

Gras geheten. Men heeft het , in 't Hoog-
duitfch Spitsgras getyteld (f) ; doch die be-

naaming is veel te onbepaald. Vniola bete-

kende, mooglyk om dergclyke reden, weleer

een Knoopig Gras. De vier volgende Soorteo

zyn 'er van bekend.

I. ( I) Bagge - Gras datgepluimd is , met Eyronde

lYnuuia-
Aairtjes,

Gepluimd. Aan den Zeekant in Karolina , en nergens

anders,

(*) Zie Ftg. 39. Plaat LXXXVII.

(t) Plan ER Gattung. der Pflanzen. Gotha 1775, P- 57-

(i) Uniola Paniculata , Spiculis ovatis. SyJl.Nat.XlU

Gen. 85- Xlll. i'. 99- Gron. Firg. II. 14. U"'»"

la. H. Cliff. 23. R. Lugdb. 63. Gramen Myloicophonim

oxyphylluin Carolinianum. Pluk, Alm, 173. T. 32- ^

6. Avena maritima, Cat. Carol, I, p. 33. SjSLiaH.

I. D. Tab. 64,
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anders, kwam den Heer Catesby dit zon- VI.

dcriinge Gras voor , 't welk hy deswegen ^^^^
Zee ' Havergras noemt. Het groeide 'er op ^^g.^^'^'
Duinen , zo digt aan Zee , dat het dagelyks

met een hoogen Vloed belpoeld werde van 't

Zee -Water. Gemeenlyk wierdt hetzelve vier

of vyf Voeten hoog. Zeer fraay is de Pluim ,

met een Blad , door hem in Afbeelding ge-

bragt: doch dit Blad fchynt niet zo fpits te

zyn, dat het de benaaming van P lukenet
zou billyken. Deeze verbeeldt zig , dat het

ook op Kurasfau voorkome, en in Virginie is

het insgelyks gevonden.

(2) Bagge-Gras met een byna geaairde Pluim 11.

en gevinde Trosfen^ om laag op elkander bipi^'^a.

kggende.
vinJg"^^

In Egypte komt, volgens Hasselquist,
dit ongemeen fraaije Gras voor, 't welk Hal-

men heeft zo groot als die van Tarw , en een

enkelde Tros, van een Voet lang, uit eenvou-

dige Steeltjes beftaande , ieder met een plat-

achtig Aairtje als van het Cypergras. De Kaf-

jes zyn famengedrukt, gekield, fpitsachtig,

Eyrond.

(3)
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AïoeIV. (3) Bagge-Gras met een twczydige Aak ^

III- Eyronde Aairtjes en eenigermaate gebaar

5XUK°*
' Kelken.

Uni'da, De Heer Burmannus heeft decze als een

\a' OoscindiTche aangetekend en tevens opgeteld
Gefpitst.

on^i^^j. Kaapfe Pianten. De Halm was een

Voet langj met fmalle gladde Bladen, en eenc

Aair , bellaande uit elf of twaalf, byna on-

geflcelde , Eyronde , tweezydige ,
gladde ,

zevcnbloemige Aairtjes. De Kelk was byca

Baardig gefpitst.

}7zta
^"^^ Bagge-Gras, Jat byna ge-aaird is, mei

GeïakX" ingerolde Jlyre Bladen.

Aan de Zeekusten van Noord -Amerika komt

dit Gras voor , 't welk de Halmen maar een

Span hoog heeft, met overhockfe ftyve» doot

inrolling gefpitfte Bladen en een zeer kleine

dunne Aair , die over ééne zyde helt. De

Kelk beftaatuit gekielde Kafjes met vier Blom-

metjes.

(-3) Lhuola Spica difticha. Si-kulis ovatis ,
Calycibn.s

fubariftatis. Sp, Plant. II. p. 104. Burm. Fl. l»d,

00 Unida fubfj.icata , Foliis involutis rigldis, Sp.

^tmt, IL p. 104. Gron. Ftrg. II* p, 14. Gramen pa/'

vura maritimum Spicatum Fol. involutis rigiiüs, CtAVT.

507.

Zie Ftg. 38 , op Flaat LXXXVII,
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D A c ï Y L I s. Krop-Aair. VT.

Dit Geflagt heeft zynen naam van de Knok- Hooixu

keligheid der Aairen , die als gekropt zyn ;
^"^^

weshalve ik het Krop-Jair noem. Het heeft

de Pluim eenzydig, uit dikke Aairen famenge-

fteld , wier Kelken tweekleppig zyn en famen-

gedrukt, het ééne Klepje grooter en gekield

hebbendeC*). By de ééne Soort is de Kelk een-

bloemig, by de andere veelbloemig. Daar

komen 'er vier van voor , als volgt.

(l) Krop-Aair met menigvuldige verjpreide,
J-^^y^^

In Virginie en Kanada groeit dit zonder-

linge Gras , dat door den jongen Heer L i n-

N^üs in Plaat gebragt is en omftandig be-

fchreeven. Het heeft een Rietachtige Halm

van twee Voeten , met eenige taamelyk breede

Bladen, die glad zyn , doch Grasachtig: zes

of meer Aairen, eenzydig , K'.ffig , uit op el-

kander leggende Bloempjes beftaande, vervat

in eenbloemige , ruuw gekielde , gefpitfte

Kelken, langer- dan de Blommetjes, eenzy-

dig , met lange ruige Stempels. Volgens

Clay.

(O DarniUs Spicis fparns fecundis fcabris niimerofis.

Syjt. Nat. XIL Gen 86. f'eg XIII. p. lo. Loefl. It,

125. LiNN. Fase. I, T. 9. Gron. Firg. II. r-i-:. Cr.

&C. Spartum Esfexienfe SpicI gemiiia. Raj. .-i'-j/. \ \l

P- 393.

li. Dkeu XIII. Stok.
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VI. Clayton heeft het een ranfen Reuk, en

^'m!^' groeit aan den Zeekant in Noord - Amerika

;

Hoofd- yan waar het , door Zaad , in Engeland en

Portugal zal overgebragt zyn.

Onder vcrfcheide benaamingen heeft dit

Gras, dat zeer gemeen is in de Velden en aan

de Wegen door geheel Europa , by de Kruid-

kundigen gezworven. Sommigen hebben het

tot de Dravik , anderen tot het Zwenkgras be-

trokken. Onze Ridder, zelf, hadchetecr^t

onder het Beemdgras , naderhand in 't vol-

gende Geflagt geplaatst. Dc Heer Schre-
BER befchryft het omftandig cn geeft 'er een

fraaijc Afbeelding van , die ook zeer goed

voorkomt by Bauhinus, onder den naam,

van Ce-aaird Gras met ruuwe Bladen.

Het is door de ruuwhcid zyncr Halmen en

J31aden hgt te onderfcheiden , wanneer het

zyne Kogelrondachtige digt getropte Aaiien

niet heeft. In een goede Grond wordt het

gemeenlyk een Elle, in digtc Sclmduwdikwils

eens Mans langte hoog, zegt Schreber.
Hall ER geeft 'er een Halm van drie Voc-
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ten aan, en Bladen van drie of vier Lynen ^^^^
breed. De Pluim, aan den top, beftaat, als iii.

gezegd is , uit ronde digt getropte Aairen ,
^5^^"^°'

ieder uit vier of vyf , en fomtyds maar drie

Bloempjes, famengefteld. De Kelk beftaat uit

twee ongelyke fpitfe Klepjes. ï)e Blommetjes,

vier in getal , hebben fomtyds geele , fomtyds

roode Meelknopjes , die de Aairen verfieren

,

en worden in de Tuinen fomtyds fchoon bont.

Wanneer dit Gras hoog groeit , in de Scha-

duw, dan heeft het kleiner Aairen, die fmal-

ler zyn. In Italië is het waargenomen met kor-

te, dikke, zeer ruige Aairen.

Wegens de hard- en ruuwheid wordt dit

Gras van het Vee weinig bemind : maar de

Paarden willen 'er wel aan, en in 't Hooy doec

het, alsdan minder ruuw zynde, geen kwaad.

Dc Honden, zegt. men, zoeken hetzelve op

,

om aan 't braaken te komen , als hunne Maag

overladen is ; flokkende , ten dien einde

,

(Ie Bladen half gekaauwd in: des men het

,

m«t fommigeü , wel Hondsgras noemen mogt.

C3)Krop'

h]s.Scop. n. N. III. Festnca Paniculis partialibus &c.

GsiEL. Sih. I. p. 117. N. 52. Poa Flosciilis confertis

^r. /ƒ. Cliff. 28. R. Lugdb, 62. Grainen fricatum folio

'
^' ^'

^'

s
II. Debl. XIII. Stok.
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- VT. (3) Krop - Aair met een Hoofdige eenzydigs

Aalr , óriehloemige Keiken en kruipendt

stuk""
Steekn.

pJêijiis Aan de Kaap der Goede Hope komt deeze

'^'Kant- ^oovt voor , met Draadachtige , geknikte

,

hüiürig. kruipende Stcelen, die witte Worteltjes heb-

ben. De Halmen daar uit voortkomende , en

overend ftaande , zyn een Handbreed hoog

,

aan 't end een Eyrond Hoofdje hebbende, dac

over zyde hangt, met verfcheide ongefteelde

Bloemen, die op de kant gehaaird zyn.

(4) Krop -Aair rondachtige IVollige Aai'

Lagapoi' ren , en leggende Takkige Halmen.

vootig*"' Door den Hoogleeraar N. L. Bür man-
kus is dit, zo op Java als dp Malabar voor-

komend Gras , in Plaat gebragt. Uit een

overblyvende Vezelige Wortel geeft hetzelve

verfcheide Takkige Halmen van een Hand-

breed hoog j goheel bedekt met Scheeden^ der

Bladen, die Elsvorm'g zyn als Doornen. Het

heefteen gekropte Eyronde Aair , die enkeld

fO ^aHijlis Spica Capitata fecnndü , Calycibus tri-
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ifi, en veel gclykt naar de Aairen van dat

Kruid , 't welk men Haazepootjes tytelt. Dee-
^

ze Aair bcllaat uit digt getroptc agtblocmige
^.

Kelken ,die dikwils ook vierbloemig zyn ;
fpits,

^

ftyf geftreept, zo wel als het buitenfteBloem-

iiepje j terwyl het binnenfte ingerold is en

gekleurd.

Cynosurüs. Vingerpluim.

De Griekfche Geflagtnaam , Honds • Staart

betekenende , fchynt niet zeer- toepasfelyk

voor een Gras , waar van vcele Soorten Vin-

gerachtig zyn gepluimd , en deswegen veeleer

den naam van Z)ö%//V voeren zouden. Terwyl,
nu , de anderen , hoewel een enkelde , ook
eene Vingerachtige Pluim hebben; zo noem
ik het Fingerpluim ; dat beter luiden zal dan

Honcisfiaan • Gras , en Kamgras is wat onbe-

paald of ver gezogt.

Het heeft tweekleppige veelbloemige Kel-

ken, veelal eenzydig geplaatst in een gemeeu

vcelbladig Omwindzel , of iets , 't welk dien

naam voert , op zyde geplaatst (*). De vol-

gende Soorten zyn daar van bekend.

(I) Vingerplu

CjZie Fig. 46, Plaat LXXXV II

(O Cjmfurus Braftris pinnntifi

Cen. 87. rtg. XI 11. p. ICO, Von

S 2
II. Deel. XIIL Sxus,
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Afmel. "^^"^ Kamgras kunnen vos-

^in. ren, die van fommigen aan het geheele Ge-

flagt gegeven wordt. Bauhinus heeft het

Gekamd Feldgras getyteld. Het groeit door

geheel Europa op taamelyk hooge , niet fchraa-

Ie Weidlanden en Velden , inzonderheid die

Zandig zyn. Op vette Gronden heeft het de

Halmen een of anderhalf Voet , op fchraaie

een Span hoog. Men kan het van de aiidere

Soorten van Gras ligtelyk door de Cerlyke

Aair, die aan ééne zyde met Blommetjes en

Kamsvvyze Blikjes bezet is , onderfc heiden.

Duidelykst vertoonen zig dezelven voor en

na het bloeijcn , onder 't welke de Aairen een

geheel andere gedaante hebben ; hoewel al*,

toos eenzydig.

Dit Gras is op zig zelf niet van de beften,

dewyl het zo fchraal groeit en niet digt fluit

op den Grond ; maar , onder andere Sóórten

van Gras gemengd, doet het aan het Hooy
geen kwaad : ja de Schaapen beminnen het-

zelve en de Lammeren worden *er vet van.

Het blyft des Winters over.

(2) ViQ-

Snee, 8r , 8S. GoUai^. Mousp, 47. G^^.Prov, 102. Oer.

Ban. T. 2^8- Schreb. Gram. 69. T. 8 f. i.Cynofuruf

Brafteis finnatis retufis. Hall. Hctv. N. i545- Phlea-»

criftatum. Scop. Cttr». 11. N. 81. Gr. Typhinum &c.

Barr. Tc. 27. N. a. Gr. Pratenfe Criihitum Spif^ cns-

tuta lavi. C. B. Pin. 2. Prodr. 8. Scheuchz. GrMn. 79-

Giamen Criftatum. C B. Fi«. 11. v. 46S.
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, (2) Vingerpluim met de Blikjes Kafaehtigge. ^VL^
vind en gehaard, Tl?^*

HooïD-

In de Zuidelyke declen van Europa, en in^™jj

de Levant , groeit dit Gras , 't welk van het Cijmfurus

Vosfeftaart - Gras zig onderfcheidt door de gSooS
ruuwheid zyner Aairen, die met Baardjes, en

als gedoomd zyn door de puntige Kelken en

niettemin ook cenzydig. De Blikjes, deBloe.

menuitwaards befchuttende, zyn eenbloemig,

overhoeks gevind, met Baardige Straalen.Zy

hebben een tweekleppigen Vliezigen Kelk,

die twee Blommetjes bevat , welke oak twee-

kleppig 'zyn en aan de buitenfte tip gebaard.

(3) Vingerpluim met de Aair ecnzyïig , en liL

het hinnenfle Kclkkafje onder de Jairtjes VjJX'ij
geplaatst,

In Spanje is, door Loefling, dit Jaar-

lyks Gras waargenomen , zynde naauwlyks

een Span hoog , met gezwollen Bladfcheeden

en kleine Blaadjes. Het heeft de Aair lang-

(O Cijmfurus Brafleis Pinnato - Paleaceis "Ariftatis.

R. Lugdb. 64. GouAN M(msp. 47. Ger. Paov. 102. Cyn.

BiTulearum DenLibus Lanceolaio - Liuea.ibus. Hall.

Helv. X. 1546. Gr. Alopecuroides Spica aspera. C B.

(3) CijHofurus Spica fecundl, Calycis Glmna intPriore

Spiculis fubjefta. Loefl. //. 41.

n. Deeï,. XIII. Stok.
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, digt gefchubd met twee ryen van

eenzydigc ongefteeldc gekielde platachtige

Kelken, wier Blommetjes doorgaans vyf in

getal zyn.

,j (4) Vingerpluim met de Aairtjes overhoeks

eenzydig
, ongefteeld , ftyf^ ftomp ,

aange-

drukt.

Dit zonderlinge Gras, dat niet alleen in de

Zuidelyke, maar ook in de middeldeelen van

Europa, overvloedig in Thuringen als ook in

de Paltz voorkomt , munt door zyne hardheid

uit. Het heeft leggende Halmen , naauwlyks

een Han,dbrecd lang , en gladde Bladen. De

Aair beftaat uit twee rycn van ecnzyd;ge drie-

bloemige Aairtjes , zonder Omvvin.:zel : dus

heeft het de Konnierken van het Beemdgras

,

gelyk Doclor S c o p o l i billyk aanmerkt. Hal-

ler, niettemin, brengt het tot de Dolikt'huis.

De Aairen groeijen zydelings, Vinswyzeeven-

wydig aan de Halm , zodanig dat zy het Loof

van Boomvaren eenigermaate voorUcllen. In

de Tuinen te Kairo in Egypte heeft de Heer

FoRSKAoHL dit Gras, aldaar van zelf groei-

jende, waargenomen (*). (5)

(4) Cfnofurus SpicnUs fecundis alternis fesfilibus , rigi'

dis, obtufis, ai.i.re-,ris. Sp. IHcuU. 105, 1677. LoHum

procumbu.is Si .1 dliul •. ITvir. Ih'v. N. i4^9- "^^^

dura. Scop. Canu 11, N. 101. Gr. Lui.uceiun

flip. Spk.i multipiici. C. B. Frodv. (iiam. An'enfQ

rolypod/i Panicula cnisfioro. Bark. Har. 1313. T.S^-

C) Pi'iT* /Es'jpt. Avab. p. ii.



(5) Vingerpluini met onverdeelde Blikjes.

Op veelerley Gronden in verfcheide dee-

len van Europa komtdit Gras voor. In Sweeden

vondtonzeRidd.-r het, doorgaans, op INIoeras-

%e Velden: het was omftreeks Idria^ in Kar-

niolie, gemeen op dorre Steenige plaatfen: in

iSwitzerland vondc Hall er hetzelve op Roe-

zen, Leys ER b}' de Zoutwerken te Halle en

Jacq^uin by Baden op de Bergen. De laatst-

genoemde Heer merkt aan, datLiPTx^us
hetzelve ten onregte tot dit Geflagt betrokken

liebbe; aangezien het geene Blikjes had, noch

in 't geheel daar voegde. Ik laat dit onbeflist:

20 wel, als of het tot het Rietgras behooren

fan, gelyk zyn Ed. oordeelt. De Heer Sc o-

foLi heeft hec zo zonderling geacht, dat hy
het doopte met den naam van Sesleria ^ naar

Zekeren Geneesheer te Venetië, wiens Krm'd-

tuin hy dikwils met veel genoegen hadt be-

fchouvvd. Dit hebben anderen, ja ook de

grootc H ALLER, gevolgd, door wicn zelfs

CO Cjimfuru! Braaeis iiUegrls. H. Cliff. 495. Ft. Suec.

\.Lugdb. 64. Aiia Fol planis , Spicil fubova-

floris imbriratis , Calyce tric<«-n!. Hall. Hdu. N- 1446.

C. B. Pin. 10. 'pyodr. =1. \lieatr, 15S. Schevciiz.

twee

^^pec. 11. V 18. ï. 6.

C^flw. 83. T. 2. f c). A, 1'>-

S
ït' Deel. XIJI, Sïük.

4
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ATOtEL. twee Soorten van Sesleria voorgefleld wor-

He!oFD-
^'^^

'
g^QV^'^^'^ E^* voor Kenmerken op.

STUK. Dc algemeene Kelk twecbladi'è, egaal, ge-

fpitst. Het buitenfle Bloemblaadje groot, fa-

mengedrukt jgefpitst , drietandig; bevattende

in zyn boezem het andere, dat fcfiraaler is ,

ook drietandig, maar ftomper.

Kenmor- Zyn Ed. merkt aan , dat het van de Cyno-

^kifcr. A'"^ veel vcrfchille en by de Poa zou. kunnen

blyven. Wie het tot deezc laatfte betrokken

h'jbbe, is my onbekend. De Poa Jqtiatka,

van den Heer Jacquin , daar op door den

Heer Murray aangehaald, is het zekerlyk

niet. C. B A u H I N u s , die 'er reeds een Af-

beelding van gegeven bidt, noemt het Gm
fnet bonte Kaf]es en Montius Kmaryachtlg

Bcrg-Gras , met eene in Kleur veramkrlyke Aair{y)»

Voor dat de Aair ryp wordt, is dezelve fchoon

Amethystkleur , wordende vervolgens wit-

achtig zegt de Heer Següier, die het in 't

Veroneefche op Rotzige plaatfen vcin Geberg-

ten heeft gevonden. Men zou het ook veeU

'kleurig kunnen heeten : want, volgens H al-

ler, beftaat de Kelk uit Violet -Zilverkleu-

rige Kafjes met een Violette Streep en de

Bloemblaadjes zyn wit en Violetkleurig bont,

allen Baardig gepunt ; het buitenfle drie-,hec

bin-

(*) Gramen Plialaroides montaniim SpicS vcrficolore.

MoNT. ^gr. lion. y. 48, Dit ftrckt tot oplieldeiing tfei

gebrekkelyke HimhiUilinge v:ui Rzichard.
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bfnncnfte tweehoornig. Hoe zyn Ed. dan den

Kelk, in de Soortbepaaling , driehoornig heeft

kunnen noemen, verflraa ik niet (f). Volgens

ScHEüCHZER zyn 'er twee en dikwils drie Blom-
^

metjes in eene Kelk,

Onze Ridder , die de gezegde Kelkblaadjes

zal bedoelen met den naam van Blikjes, merkt

aan , dat de Bladen van dit zonderlinge Gras

hlaauwachtlg zyn , en , doordien hetzelve zig

langs den Grond in 't ronde uitbreidt, in 't

midden verdorrende , die kaalc Plekken in

blaaiuvc Kringen op de Eergen hier en daar

veroirzaakt , welken men , in Duitfchiand ,

Damplaatfen der Ilexen noemt , of der V\'a-

ter-Nymphen: welker oirfprong de Natuur-

kundigen van Zwavelige uitdampingen !des

Gronds of van het pislen der Paarden, had-

d n afgeleid. De Halmen regten zig fchuins

op , omtrent een Span of een Voet hoog. De
Wortels doen de Geneverboomen, en 't an-

dere Heeftergevvas , verftikken.

(6) Vingerpluim tnei Vhlgeracht'ige omge-

kromde Aairen , en een fanmjgedrukte op^
'

geregte Halm ; de Bladen byia tegenover ^"
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V7» Door geheel Indie wordt dit Gewas gezaaid,

^ïï*'' en mooglyk wel in alle Zuidclyke deelen van

VoGYo- Afia, dewyl bet in Egypte ook bekendis, zo

men wil; doch het kan geenszins Nejem el

Salib zyn van Alpi nus , dus, dat is te zeg-

gen Kruis - Gras , genaamd , wegens de ge-

kruide Aairtjcs , zynde de volgende Soort,

RuMPHius die 'er een goede Afbeelding van

geeft , waar mede myn zeer fraaije Exemplaar

van Ceilon overeenkomftig is , merkt aan, dat

de Plant , in een vette Grond , wel vier of vyf

Voeten hoog groeit , geevende, na het op-

fchieten van de eerfte Halm, nog een menig-

te anderen uit éénen Wortel; zo dat het zeer

vrug^baar moet zyn. Aan den top van de

Halm komen vyf, zes of agt Vingciacbtige

dikke Aairen, digt tegen elkander, zynde maar

aan de eene zyde bezet met de Bloemen of

Zaadhuisjes, die fameneen Bol maaken. Van

het Zaad, dat men , met de Handen , daar uit

wryft of klopt , kooken de Indiaan en , na

dat het van den bast gezuiverd is, een Bry of

Pap, even als van 't Panik-Koorn, noemende

hetzelve NaachumoU volgens hunne uirfpraak,

Naaisjoni. Het is nog van veele andere ge-

bruiken

Dnftvlon Amcricnnum n-.inii.^ Schfuchz. Gram. 107.

Oriëntale majns Fnimentaccum. Fli k. . /to. 1-4. T. 9^-

f. 5. PanicumGiamineum. f. Naats - Jor.i. Ri'mph. ^^"f-

V. p. 203. T. 76. f. 2. Ïfitti-Pulhi. //, JlhiM. Xll'

p. 149, T. 78. BuRM, i7. Lui. p, 29.



Grasplanten.

hruilcen onder het Volk , gelyk uit den Ma- ,
^^J;

labaaifen Kruidhof blykt. Dit meent men , ''ui'*

dat het Koörn zy , door het welke, in ron-s^Jï*^'
de Koeken gebakken als Brood, een groot ge-

deelte der Ingezetenen van Ethiopië gefpyzigd

(7) Vingerpluim 777^?; rkr Vingerachttgeftom- vtt.

pe^ zetr ititqebreide Jairen.^ die gefpitst •
'

zyn; gi fpit/ie Kelken^ een kruipende Sten-

gel cn gepaarde Binden.

Naast past dit op dc Flant , welke At.pt-

Nus in Plaat gcbiagt heeft , zeggende, dat

mcnze in Egypte Kruis -Grai noemt, om dat

dc vier Aairtjes een kruis maaken, op den top

der Halm. Het heeft Eladen , zegt hy , als

van gemeen Gras , doch kleiner en groeit

naauwlyks een \ ingcr hoog. Het kleine punt-

je, cvcnvv'e', ontbreekt r.aii dc Aairtjes in zy-

ne ATbeelding cn de iiladcn zyn aan de Halm

niet gepaard , zo min als in dc Afbeeldmg van

Mo-

II. DsEL, XIll. Stuk.
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Mor IS ON, en in de aangehaalde van P lü-
' KENET, die veeleer tot het voorgaande fchynt

tebehooren. Ves l i ng i u s zegt, dat het

dikwils voorkomt met meer dan vier Aairtjes

en noemt het Geflernd Gras. Dus zou het

fchynen te marren aan de volgende Soort.

(8) Vingerpluim met gevingerde Liniaak Aai-

re;i, een famengedrukte neigende Halm ^

die aan den vget Knoopig is en overhoekfs

Bladen.

Zodanig een Gras, als dit, valt in de beide

Indien. Wylen de Hoogleeraar J. BüRMi\N-

NUs heeft het in Afbeelding gebragt , met ze-

ven zeer lange, dunne, fpitfe Aaiicn , die ne-

derwaards gebaard zyn, by elkander Sterswy-

ze op den top der Halm geplaatst. Zyn Ed.

Exemplaar was van Ceylon ; doch het komt

ook in andere deelen van Ogstindie voor; ge-

lyk ik verfcheide Exemplaaren , daar van , uit

Java ontvangen h?b, één of anderhalf Voet

lang, doch niet meer dan vyf- Aairig. In fom-

migen loopen de Aairen fmaller naar de punt:

in anderen blyven zy even breed, dat is Lini-

aal en hebben ftompe enden ; gclyk inzonder-

heid
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heidindie, welken de Heer Th ün berg in vr.

Japan verzameld heeft. Het Koeijen Gras van

RuMPHius, op Ambon dus genaamd, om Hoorö»

dat het jong zynde van de Runders gaarn ge-

geten wordt , Iiadt ook dergelyke Aairen ;

het Wyfje , dat laager bleef, vier , in 't kruis

ftaande, en het Mannetje, dat twee of drie

Spannen hoog v^rierdt, tot zeven, egt en tien

Aairen , naar 't end verdunnende: zo dat het-

zelve hier behoort. Het getal der Aairea is

echter doorgaans vyf, die fomtyds wel zeer

dun en een Vinger lang, fomtyds taamelyk dik

en kort vallen , gelyk in dat Japanfche, in i^;^.

3, op Plaat XCI , vertoond ; alwaar men
ziet , hoe fomtyds onder de Aairen , die het

Kroontje maaken , nog een enkelde Aair ver-

fchynt, die ook wel in de Oxel van een Blaad-

.
je is vervat.

Is nu dcczc Soort van de twee voorgaanden

weezentlyk verfchillende? Het fchyntmytoe,

dat de Kenmerken zeer in elkander loopen. De
onderfte Bladen vertoonen zig dikwils als te-

genover elkander of gepaard, terwyl de hoo-
,

gere Bladen blykbaar overhoeks ftaan, of el-

kander , met haare Scheeden , vervangen. Dat

de Kelken in het Egypcifche tweebloemig zou-

den zyn, en in de beide anderen vierbloem'g,

fchync

BuRM. Zeul. ^o6. T. 47. f. i. Gramen Vaccinum nms.

HuMPH. Amb. VI. r- 10. T. 4. f- K:ivara-Pullu.

Ji- Mai. XII. p. 131. T. 6g. BuRM. ^V, LM p

II. Deel. XIII. Stok,



fchynt iets te betekenen ; doch gaat dit wel

vast? Wylen de Heer Bürmannüs vondt-

ze in het gedagte Ceylonfche maar twee of

driebloemig. En zyn Ed. achtte het Ambon-

fche , voorgemeld , het Kruis - Gras te zyn

van Alpinüs: waar aan het Wyfje , im-

mers, zeer naa komt. Het Krom-Aairige

,

Coracan genaamd by de Cingaleezen , onder-

Icheidt zig aanmerkelyk door de Gcftalte, en

door de grootte van 't Gewas. Naar dit laat-

fle fchynt een Koorn Goddam genaamd, dac

men op Java en Baly aan de kanten van de

Rystvelden plant, zo Rumphius meldt,

de Bladen van het gedagte Koeijcn - Gras

,

Kompot CarZ'!??/ genaamd , hebbende, doch vier

Voeten hoog groeijende , te gclyken. Drt

droeg vier Aairen op den top der overcnd

flaande Halmen , en het Zaad , dac wit en

Ewart was naar de Soorten , werdt tot Bry

gekookt als Panik- Koorn, of ook tot Aas ge-

geven aan 't Gevogelte : terwyl het jonge

Gras van alle decze, nog jong zynde , diende

tot Beellen - Voeder.

^ (9) Vingerpluim, dat met eenvoudige TaJ^jes

j'es gepluimd is, cn ongefteelde Kelken heefi

(g) Cijmfurus Panknl;! Ratnis fimplicibus , Flor. fcs-

filibus fubft'xnoris; ultimo llerilii inflmis fubiiriftatis. Sf^

Plant. 6. Am. Acad. V. p. 393- Gr;unen Loliaceuni

&c. JBrowm. Sam. 137. Gr. Duftyloa Panicula lons*

&c, StOAN, 3am. 34, Hlfl. I. i>, 113. T, 70. i» 3.
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lyna van zes Blommetjes , het bovenfle on- a^eÊu
rrugthaar , de onderften ccnigermaate ge- i

Op 't Eiland Jamaika is, door den ver-

maarden Sloane, onder andere Soorten

van Vinger -Gras, dit waargenomen, waar aaa

hy een lange Pluim toefchryft, beftaande uit

veele fchraalere zagte Aairen. Browne be-

fchryft , onder de Jamaikafche, een Dolykr

Gras, dat de Pluim uit enkelde Rolronde Aai-

ten famengefteld heeft , met kleine famenge-

drukte tweezydige Aairtjes , overhoeks of in

*t verband geplaatst. Men heeft de Kelken

vyf of zesbloemig bevonden. De Aairen ftaan

Kranswyze aan de Haira , 't welk een lange

Pluim maakt.

(10) Vingerpluim , dat met drievoudige hart-

gende onvrugtbaare Aairtjes gepluimd is en

gebaarde Bloempjes heeft. Verguld;

Dit zonderlinge Gras , naauwlyks meer dan

een halve Handbreed hoog groeijende, munt
niet-

Cio) Ciimrnnis P.iniculjs Spiciili^ fterilibiis pendulis

tenuitis , Floribus Ariltatis. Sp. Plant. 10. Gram, Bar-

Shaw. ^/r. f. p. 231. Gramen Pankuii peudula Au-

rel. C. B. Fift. 3. Theatr. 33. Schbvchz. Gram. 149,

Gr. Scinrum f. Alopcciirum minus hetcromalli Paiiicvi*

U. DEia. XIL SiUK.



iSS Driemannioj»
1 door zyne vergulde Aairen uit. Men

jiFDEEt,
i^geft- i^et (3e Zuidelyke deelen van Europa,

sSk°*^'
Levant, gevonden. Shaw geeft

'er de Afbeelding van, onder de Planten van

Barbarie. Het groeit plagswyze en vergaat

jaarlyks. Aan den voet der Aairtjes komen

twee Kelken , ieder twee Blommetjes heb-

bende en deezc brengen zeer fyn Zaad voort.

De Cymfimis, welke de Heer Forskaohl
ternatus i dat is drievoudig noemt , in Arabie

door hem gevonden , fchynt echter dceze niet

te zyn. Nog een andere heeft hy, die opmer-

Icing verdient , naamelyk

XT. (il) \\TigQX^\mm met Liniaale Aairen ^ deon-

^I^a^. ^''fi^^' overhoeks , de hovenfien tweevoudig

en overhoekfe Bladen , die aan den rand

Hokjes draagen.

Dit Gras , op vogtige Velden by Taas ge-

meen, hadt de Halmen een Voet hoog, onder

bekleed met Scheeden der Bladen, die ook een

Voet lang en een Pink breed waren, hier en

daar Haairig en aan de kanten digt bezet met

witte rondachtigc Vlakjes. Aan den top der

Halmen kwamen fmalle Aaircn voort, dikwils

onder drie , boven twee , aan de eene zyde

met twee ryën van Aairtjes, wier KeJk twce-

OO C^o/«r«x Spicis Lincarlbiis , i

lis , fupremis geminis ; Fol. alternis

,

r-lofcifeqs. Flor. /Egypte Arob, p. si,

Vlokbla-
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ileppig was en driebloemig. De Plant, zegt

hy, vertoonde zig , zelfs van verre, wegens
die wit gevlokte Bladen, zeer fraay.

F E s T u c A. Dravik.

Gelyk de Latynfche naam van dit Gcflagt

zyne afleiding van Stoppelen heeft, zo past

'er zeer op , de Nedèrduitfche Dravik , die

van Draf of Kilf afkomftig fchynt te zyn. lm-

mers voegt hy beter op dit dan op het vol-

gende; hoewei hy door fommigen daar aan is

gegeven.

Van 't voorige onderfclieidt het zig genoeg-

zaam door de Geflalte en door oen langwer-

pige Spilrondachtige Aair, met gefpitfte Kaf-

jes of Klepjes (*). De Pluim is by fommigen

ecnzydig
, by anderen over beide of alle zyden

egaal; als volgt,

I. Met de Pluim over ééne zyde.

Co Dravik met een eenzydige Pluim, van op-

flaande gladde Aairtjcs ; het ééne KeMlep-

je gaaf, het andere gefpitst,
^

«

. CO Zie Fig, 42, op Plaat LXXXVII.

0) Ftlliica Panic. fecunda , S\Ac. erectis isevibus &c.

^'Jll. Nat. XII. Gen. SS- XIII. p. loi. Sp. Plant.

10. Feft. Spicis ereais ad unum latus &c. R. Lugdb.

^S. Gr. Paiiiculatiun Bromoides minus &c. Raj. Jhigl,

ï"- P. 415. Pluk. Alnu 174. ï. 33. f» it>. Schelxhz,

,9.

T
Deei.. XIIL Stjk*
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In Engeland en Vrankryk groeit deeze Soort,

die van de Muizen -Oorige verfchilt door een

byna geaairde Pluim en niet kanthaairige Kaf-

jes en naar de volgende gelykt, maarbrecder

Bladen heeft.

(2) Dravik met een eenzydige gedrongens ge-

haarde Pluim ; de Halm vierkantig en b^.

na naakt , de Bladen Borjtelachtig.

Dit kleine korte harde Gras , dat van de

Schaapen zeer bemind wordt, komt met eeni-

ge verandering door geheel Europa niet al-

leen , maar ook in Rusland en Siberië, overvloe-

dig op Heijen en woefte Velden voor. DcTai--

taaren zoeken de plaatfen op , waar dit Gras

groeit, om dat hetzelve hun een goede Weide

voor het Vee vcrfchaft, Op Veenige Gron-

den , ja zelfs op drooge plaatfen en Muuren is

hetinSwitzerland gemeen, zegt dc Heer HAr--

LER.

(2) Feslucn Pan. cóarftata fecundi Ariftata &c. Sp.

Tlant. I. Gort. Beli;. 24. Fl. Snee. 95 , 51. GouAtf

JHonsp. 49. Ger. Prov, 93. Feft. Fol. pernnguftis, Pa-

e Grameti diiiius. I.ob. h. 7. Gramen Capillatum

, Pcnnatis non Ariftatis. Vaill, Par. 92. &. Feft.

ulis viviparis. FL Suec. I. N. 9-I- <^nim. Panic. Spar-

1 Alpinnm, Panic. angnftS , fpadicco - virWi. rr<J*
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IER. De Friezen noemen het Amelands-Gras^

ora dat het op dat Eiland vee! voorkomt in

dorre Zandgronden ; gelyk ook op Tesfel en

anderen; aan de Zeekust in Friesland; op de
Heiden buiten Harderwyk en Naarden, alsme-
de in het Veld aan den Haarlemmer Hout.
In 't algemeen is het kenbaar aan zyne zeer

fmalle , doch niettemin platte , Bicsachtige

Blaadjes; de vierhoekige Halmen en korte

gebaarde Pluim. De Halm is naakt, ftaat over-

end, en heeft op zyn hoogde ongevaar een
Voet, doch dikwils maar een Handbreed lang-

te. Hoe laager , hoe vleeziger de Blaadjes

zyn, hoe kleiner de Pluim is en hoe minder
gebaard. Laag is het eenigszins blaauwachtig

groen : hooger valt het groen , met de Aair-

tjes bruinroodachtig of Violet. Ook komt het

fomtyós JoHgdraagendc f voor, zogenaamd, 't

tvclk dikwils in de Grasplanten plaats beeft op

Gebergten of andere fchraale Gronden,- wan-

neer het Blommetje geen ryp Zaad voort-

brengt, maar, in plaats van dien, lange groe-

ne Blaadjes, naar jonge Grasplantjes gelyken»
de, uitfchiet, zo Haller aantekent. Lin-
>i.Eüs, niettemin, merkt aan, dat dit een be-

ftendige Verfcheidenhcid zy, ook Hand hou-

dende, wanneer men dit Gras voortteelt in de

Tuinen. Zyn Ed. hadt 'er zelfs een byzondere

Soort van gemaakt gehad , en Scheuchzer

geeft daar van , onder dien tytel, de Afbcel.

T 2 Cl)
II. DEEt. XIII. SrjK.

"--^^
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(3) Dravik met eene eejizydige rumve Pluim;

de Aairtjes zesbloemig, gebaard; het laat-

fie Blommetje ongebmrd : de Halm half-

. Op drooge plaatfen in Europa groeit ook dit

Gras, 'c welk van het voorgaande zig niet al-

leen door de grootte , als de Halm tot twc3

en drie Voeten opfchietende, maar ook door

bretder, langer Lladen, en door de roodheid

der Aairen, wanneer dezclvcn rypZaad inheb-

ben, ondcrfcheidt. Van het Harsachtige, dat

volgt, verfchilt het, inzonderheid, door de

vlakheid der Bladen , dat de Aairtjes wat groo-,

ter zyn en de Pluim losfer : van het Muizen-

Oorige, doordien de Wortel - Bladen Uoriïel'

achtig en de Baardjes kort zyn.

(4) Dravik met eeii hogtige Pluim, hellende

eenzydige Aairtjes die bykans ongebaard

zyriy en Borjïelige Bladen.

(3J Fejluca Panic. fecunda fcabra , Sjnculis fexfloris

Ariftfitis, Flüsculo ultimo mutico , Ciilmo femi -tercti.

Sp Ptanu 5. /V. Suec. 93 , 92. Gouaji Monsp. 49. feft-

fol. perangullis &f. Hall. Heh. N. 1440. fi,
Feft.

Fol. hirfntis huiusculis &c. Idmi. N. 1435. 5cheück&

(4) Fejhica Pimic. floxiiofa , Sj-iciilis fecundis indina-

tis fubmuticis &c. Sp. Plant. 6. R. Litgdb. 68. Gr. Mont.

Fol. Caiiill. longiorihus , P;in. heteronudia Spadicei &



In Italië, Vrankryk , Engeland, komt, vol

gens den Ridder, deeze voor, die als eene Ver-

fcheidenh2id van de Schaapen - Dravik , door

den Heer Hall ER , is opgetekend, en door

ScHEucHZK R oiuftandlg , ais een Inboor-

ling van Switzerland, befchreeven. Hy noemt

het Berg - Gras , met de Bladen langer en Haair-

achcig dun, de Pluim eenzydig, bruinrood en

als Amethystklcurig.

(5) Dravik met de Plum eenvoudig getakt en

hyna ongefleelde Aalrtjes. ,

In i^rabie en Paleflina komt, volgens den pe

Ridder, deeze voor , die den Wortel, van dik-

te als een Pcnne- Schaft, zeer langen Ier den

Grcna voortkruipcndc heeft , beklceJ met

breede Bladftukkcn. De Halm is meer dan

anJerhalf Voet hoog. De Bladen zyn, door

inrolling, Draadachtig dun.

(6) Dravik met de Pluim eenzydig ,
langwer-

pig ; de Aairtjcs zesbloemig langwerpig
^

glad; de Bladen Borjhlackig. Met

rO r.'Sfuca Panic Ramis fimplicibus, Spiculis fubfes-

fiiibus. P^iwf/. II.p. 108.N.2.

feme RcimolA &c. R. Lugdb. ]:L^k- Fol. perang. Pan.

ftricli to.HALL. Helv. N. 1437. Giam. Prat. Pan dmiote
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VI. I\fnt de volgende komt deezc , die op droo-
''^

ni.^^* geVelden in Europa groeit, overeen doorDraad-
liooFD- achtige gefleufde Wortelbladen , cn platte Gras-

achtige Stengbladen ; maar verfchilt door de

gladheid van de Kafjes , die zeer kort gebaard

zyn, 't welk, benevens de meer gedrongen»

Pluiin , haar van de Roode onderfcheidt , en van

het Schaapen-ZwenkgraJ?, boven en behalve

de ronde Halmen , doordien de Aairtjes ge-

duurig in een zeer kort Baardje uitloopen. Hal-

ter zegt, dat hetzelve zwart is, een twaalf-

l .'.vavlk met eem j^airachtige Wollige Pluim

en Draadachtige Bladen.

''^ in Spanje, als ook in Decnemarken, is dec-

ze waargenomen, die de Halmen een Voet of

anderhalf hoog cn Draadachtig dun heeft, met

Ia !ge ronde VVortclbladen, enecnekleinePluim,

beftaande uit tien of twaalf Aairtjes , de onder-

ften gefteeld, allen zeer kort gebnaid.

yjjj (C) Dravik met eene ge-aairde Phtïm ,

lu.-irvs. klei'

O C-) J> < 7 r nu, a Spcuouiu ii,Lc„ccnte, Fol. Fi-

liformbu^. Sp, Fu...t. 4. F!. Dan.

^vc. 'sp, Fbv.t. 8. GouAN Movsp. 49. Fcft. Fol. Seta-

Spicnta luitaiUe hic. R. Liigdb. 68. Gr. Fcftuceum

Myarum. Barb. h. T. 99- f- Kchecchz. Grmn. 194-

r.iurorum .Spiaiongisfiiiia. IMoR. Hijl. III. S. 8- T. ?•
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lang VT.

Dit Gras komt, in veele declen van Europa/^'"*

20 op drooge dorre Gronden, als op Muuren

van oude Gebouwen, voor. Deswegen vindt

men 't ook Gras der Muuren, met een zeer lan-

ge Aair , getyteld. De Halmen zyn van een

halven tot een geheelen Voet lang en langer,

de Bladen zeer fmal. De Pluim komt dikwils

een half Voet lang voor, zeer dun cn ruig ;

befraande uit Aairtjes , wier Kafjes uicermaate

klein zyn. De Kleur is dikwils paarfchachtig.

De Heer H aller hadt waargenomen , dat

het Baardje zyn oirfprong heeft, beneden de
tip

; gelyk in die van 't volgende Geflagt.

(9) Dravik met eeue eenzydige Pluim en vyf- jx.

hloew.lgs Kelken, het laatfle blommetje ^^^'fij'J^^

onrrugthaar , en gladde Bladen,

By Montpellier in Languedok , als ook in

Switzerland , komt dit Gras voor , dat de

hoogte heeft van vier Voeten en grooreBloe-

ii^en, naar die van het Hooge gelykende, maar
als gevederd en de geheele Aair denker paarfch-

achtig. (10)

(9) F,n:tca \\m. fecundS, Ca!. quinqueHoris &c. Sifft.

XJIL r. xot. Gr. Ali.iii. latifol. Pan. hctcromulla

r 4
II. Deel. XIII. Stok,
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(lo) Dravik met ecu onverdeelde Phihn ; de

Aairtjes overhoeks , hyv.a ongcfleeJd en rond

de Bladen ingerohl en (ieekend [pits,

Zeef fpits en fcherp zyn de Bladen van dit

Rietachtig Gras, in Provcnce ell elders waar-

genomen en door den Heer Gerard afge-

beeld. Het wordt Dolykackig Gras genoemd , om
dat de Ad'x veel naar die van het Dolyk-Gras

ge!y'<t, met digt tegen de Halmen aan geplak-

te i\air^jes, die een zeer dunne Pluiin :-naakcn.

Het heeft dezelven twee Voeten hoog . met

de Bladen Zeegroen , en gefpitfte ongcbair-

de Kafjes, De Groeiplaats is in het Zand dd'

7.ee-Kuftcn.

IJ, Met de Pluira egaal.

^Xr.^ Cu) Dravik êene opgeregte Takkige

Brume, Phi'm , en ongefieelde , gekielde , onge^

baarde Aalrtjes.

Deeze Soort, in Paleftina gevonden, heeft

een

ƒ10) Racema indivifo, S,>[culis altorn's rubfes;

GouAN ///. 4. Gram. Ph'oonicoides ,>v-c'. ƒ! B. Hift-

ir. p. 477. Gr. in-ritim. SpicA I.oiiarea. Fluk. T- 33-

f. 4. Gr. Mnrit. acuiisfimum , Fol. pung. Arundinateum.

C. B. Fm. 7.

(tO f^ftuca Pan. cr.. RamoQ , Spiculis fcsfiübus ca^

rinatis mutkis. Sp. Pla»t. 7,
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een hooge Takkige Halm ; fmalle lange Els- ^^vr.

vormige Bladen , een opftaande Pluim van n^^*
Aaiïtjes die gekield zyn en donker van Kleur. ^^^^"^^^

(12) Dravik met eene opgeregte Pluim ^ hyna Xir.

Eyronde ongehaarde Jairtjes ; den Kelk decumbens.

grooter dan de Blommetjes: de Halm w^^r- Leggende,

Op dorre Velden , inzonderheid van Berg-

achtige Landen , in ons VVereidsdeel , komt

dk Gras voor , 't welk de Halmen fomtyds

leggende , fomtyJs overend flaande heeft ,

van een Handbreed tot een Voet lang, ea

de Pluim fchraal bezet met dikke Aairtjes ,

hebbende vier of vyf Blommetjes in de Kel-

ken , waar onder dikwils een onvolkomen

Voorkomt , dat z'g Paarlachtig vertoont.

(13) Dravik n:et dc Pluim ecfjzydig.opgeregt

;

de ^airtjes ccuigcnuaatc gebaard^ de hui-

S'. Snee. 93. 93. Oei

. AvenatGum , Loc. i

(13) Feftitia Pa:v fecündü erefta ; Si-i

T 5
II. Dee . XIII. .Stok,
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VI. Op vrugtbaare Velden , door geheel Europa ,
AfDEEL.

jjQj^f. YQQj. ^ jjaj. jjj hoogte uitmunt,

HoofD- De Halm bereikt, volgens den Heer Hal-
^"^^^^

LER j van twee tot vier Voeten ;
volgens Schre-

BER van één tot twee Ellen langte. De Bla-

den zyn taamelyk breed ; om laag meer dan

een Voetlang, ncderwaards geftreeken ruuw.

De Pluim heeft ook een aanzienlyke langte en

is pieramidaal doch zeer yl bezet met lang

gefteeldc Aairtjes,die zes- en agtbloemigzyn,

beftaande uit fpitfe Kafjes, van buiten glad.

Hier door verfchilt het van het Beemdgras

,

waar toe fommigen deeze Soort betrekken. De

Pluim hangt fomtyds, doch niet altoos, over

zyde. Gmelin wil, dat de Kenmerken van

de Bromus
, Fefluca en Poa , in dit Gras zig

allen openbaaren zouden. De Kelkblaadjes

,

nogthans , zyn geenszins op de rug, onder

de tip gebaard , gelyk tct het volgende Ge-

ilagt behoort , en de fpitsheid der Kafjes on-

derfcheidt het van de laatfte. Het zoude,

volgens B A u H I N u s , de Calamagrofiis zyn der

Ouden.
Op

cxceriorlbus teretibus. Goht. Bels. 25. Fl. Snee. 91,94.

ScHREB. Gmm. 34. T. 2. Feft, Pan. S]>i«ua ,
Spiculis

«110 voi-fu inclinatis fubiruticit. R. LugdL 68. Poa Piin.

Spicata , arkta &c, Gmel S'.'i^ I. p. 109. Poa FoI.Ia-

&c. ScHEOCHz. 300. MoR. S. 8 \. 2. f. IS* Gf- Spaf-

tum. Barr. Jtar. 1154. T. 25. Gr. Anindinjiceum SpicI

tmiltiplici Calamagroftis. C. B. Piu. 6. /5. Gr. Prat. m:^-*

jns Locultis tumidis. XJuXg. Cent. \, p. 11. T. 16.
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Op dorre Gronden cn aan de Wegen komc vi.

dit Gras dikwils maar een Voet hoog voor, ^^^^^^^

met een zeer korte, fchraale Halm, daar het Hoopo»

Zaad in blyft , tot dat zy geheel verdord is.*""'*

Tot Voedzel voor Rundvee en Paarden is het

uitmuntende , en byzonder goed onder 'c

Hooy.

(14) Dravik met eenTakklge opgeregte Pluim, XIV.

(ïe Jairtjes byna ongedeeld SpUrond en on- Fhlhi"2

gebaard. Vlotteiidp.

Dit komt , onder dc-n naam van Vlotgras ,

menigvuldig in onze vSlooten , Graften en Staan-

de Wateren , zo wel als door geheel Euro-

pa, voor. De Halmen zyn, naar de verfchil-

lende diepte en de vettigheid van den Grond,
zeer verfchiliend van langte, fomtyds tot vyf

en zes Voeten. Om laag geeft het veelc Tak-

ken uit, aldaar zyn de Bladen zeer lang en

dryven met de enden op het Water : om
hoog

Feftnca Pan. Raniofa erefta , Spicnlis fubfesCli-

Ov.^. Dun. T. 237. ScHREB. %ranK 37. T. 3. Gou^M
JiIo7isp. 49. Poa Lociiftisteretibusmultiflnris.HALL.i^^/f.

K. 145?- 1'o:l Si-.t .li, obluiio-Ls ereais. U. diff. 28. R.

Tin. 2, Theatr. 41. Scheuchz. Gram. igg. Gr. Loliace-

vim fluitans, Spica longisfima, divifa. Mor. S. 8. T. 3'

f. i6. Gramen ViMmx esculentum PnUeniciim. hots.

II. DEEt. XIII. ST.K.
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Vf. hoog kort en altemaal donker groen. De Pluim

,

'^lïï^^ fomtyds byna een Elle lang, is digt bezet met

5?^^^^^°" veele kort gefteelde ronde y\airtjes, van agt

Jduvna- tien Bloemen bevattende , wier Kelkblaad-

jes Lancetvormig zyn en wit gerand , de Bloem-

blaadjes van de zelfde figuur , ook fpits : 't

welk decze Plant alhier betrekt: hoewel vee»

len , en eenigcn op 't voetfpoor van den Rid-

der zclfj haar tot het Beemdgras hadden t'huis

gebragt.

^^Duitrch Niet het BloedkleurigePanik- Gras hier voor

Zaïï!''' bcfcbrceven f, 't we!k lang daarvoor gehou-
^t^Biadz.

jjgj^ jg. ^^^^ jjjt Vlotgras wordt thans gezegd
^ '

het regtc Manna Gras te zyn. Men noemt

het derhalve dus, of ook ScJrA'aden-Gras , in

Duitfchland ;om d-U het zogenaamde Duirfcfie

Manna -Zaad daar van komt. Die Schwadcn

nogthans is twcedcriey. De ééne krygt men

van vcrfcheide vSoorten van Panik, welke in

Duitfchland, ten dien einde, hier en daar ge-

teeld worden ; zynde naar Geerst gelykende

ronde .Korreltjes , van verfchiUende Kleur

;

doch waar van het Meel geelachtig is en wei-

nig Lighaam hee't. De andere, zynde de zo-

gemamde Pooifche of Frankforter Schwaden,

komteenig en alleen van dit Vlotgras, "twelk

overvloedig wild groeit in Polen , Lithauwen,

Brandenburg en omftreeks Frankfort aan den

Oder; zelfs in Silezie , in eenige deelen van

Deenemarken en Sweeden; van waar die Man-

na , toebereid zynde , wyd en zyd vervoerd
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De manier, op welke de Inzanieling en be- ;\rSu
reiding in Schónen , de Zuidelykfte Provincie

van Sweeden , gefchiedt , is door den Heer «tok!

L I N u s aldus befchreeven (f ). Na Sc. Jan ,
^fa^^m^

wanneer dit Koorn ryp is , Ichuift men CL^n

Zeef, die zeer kleine Gaatjes heeft, des mor-

gens vroe^, de Daauw nog op het Gras leg.

gende, of kort na dat het geregend heeft,

door de rype Aairen heen en w^eer ; zo dat

liet Zaad met zyn Kaf in de Zeef valle. Op
die Tvyze kunnen een paar Man , op plaatfen

waar dit Gras overvloedig groeit, in twee Uu*

Ten tyds een Schepel daar van inzamelen. Die

Zaad fpreidt men vervolgens op Zeildoek uit, en

Iaat het droogen in de Zonnefchyn. De fchif-

ting van het Kaf , waar door de Schwaden

een helder geele Kleur krygt, gefchiedt in een

Houten Mortier , van een Eiken Blok ge-

maakt, met een rond Gat, omtrent een half

El wyd en drie Vierendeel diep , dat naar be-

neden fmal toeloopt. Men heeft Stampers van

Beukenhout , die naar Rolftokken gelyken ,

dun aan de enden , en een Handvol gekapt Stroo

op den bodem van de Mortier gefmeeten heb-

bende, werpt men daar op een Handvol vaa

het Zaad , dan weder gekapt Stroo. Voorts

gaan twee Perfooneii te gelyk aan 't ftampea

en dus gaat het Kaf van het Zaad af, dat men

'er vervolgens uit want. De Korreltjes, die

dan
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A^OTEL
^'^^^'^ '

wederom
,
beurtlingS

iif.
' byeen Hand vol, met gekapt Stroo, inden

sTUK^"" zelfden Mortier geworpen , tot dat 'er genoeg

Mama in zyn. Alsdan gaan zy wederom aan 't ftam-

pen , tot dat de zwnrte Bast van de Koorntjes

is afgegaan , en zy volkomen geel zyn. Dan

wordt de Schwaden wederom door harpen en

wannen gezuiverd en volkomen fchoon ge-

maakt.

Deeze Duitfche Manna geeft, met Melk of

Wyn gekookt zynde , eenc zeer voedzaame

Spyze , die fommigen nog aangenaamer voor-

komt dan de Oc^indifche Sagoe. Gemeenlyk

neemt men ze ongemaaien; doch het Meel is nog

fmaakelykcr, overtreffende de Ryst en G eerst.

Allerley foorten van Bry en Gebak kunnen daar

van gemaakt worden , en het is inalleopzigten

zo goed als ander Meel. Men kan van dit

Manna -Graan ook Melkdrankcn of Koeldran-

ken bereiden; 'er KofFy van bracden en Bran-

dewyn van ftooken (*).

Wanneer dit Vlotgrcs te diep in 't Water,

of op zodanige plaatfen groeit , dat men hst

Zaad niet kan inzamelen , of zo men d^r geen

werk van maakt ; dan kan het dienen tot een

uitmuntend Bceften- Voeder. Men maait het

onder Water , en daar uitgehaald zynde, wordt

CJ Vid. S. Ledel /'/a7V/.7.i 3Ia;!::cc ex:orticatio. Sora«

x-33. oaavu.



het gedroogd eh ten gebruike bewaard. Zeker

Landman in Engeland, De a n genaamd, heeft

enkel met het Gras, dat op ccn gcduurig on-g

der Wacer leggend Stuk J ,nnd<; , van ongevaar

twee Morgen, gegroeid was, byna alleen zulk

Vlotgras zynde, vyf Werkpaarden, van April

tot laat in de Herfst , onderhouden. De Var-

kens zyn 'er niet minder gretig naar , zwem-
mende diep in 't Water , om het te bekomen.

Voorts dient het Zaad ook tot Voedzel van

Eenden en ander Water - Gevogelte ; ja de

Ganzen weeten het byzonder wel te vinden.

.Be Visfchen zelfs fchynen het te nuttigen :

dewyl men opgemerkt heeft, dat de Forellen

best gedyën in zulke Lccken , v/aar dit Gras

racest groeit en zyn Zaad Iaat vallen. Het Kaf

dient om de Wormen der Paarden te verdry-

ven. Dus ziet men, welk een groote nuttig-

heid dit in *t wilde , en op meest ongebruik-

baare plaatfen , groeijende Gras verfchafFe.

(i5)Dravik met eene ge-aaircJe hvahbigs

Pluim ^ en hreed Eyondey zeslloemige ,

ruige Aairtjes, Gek

Op dorre Heuvelen in Portugal nam de Heer

Loef L ING deeze waar , die veele Halmen

uit den Wortel fchiet, naauwlyks een Vinger

lang.

C15) Feftuea Pan. Spicata lobat^ , Spiculis ovatis la-

üs feKtlorii hirfutis. Loefl. Sp. FUwt. J5.

II. Deel. XIII. STUifc
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- VI. lang. De Pluim is eenigevmaate ge-aaird j

^lïif^' ^y"^ Eyrond. Van het Gekuifde Beemdgras

,

Hoofd, daar het in gcftalte naby komt, verfchilt het

door menigvuldiger ruige Bloempjes,

XVI. (lö) Dravik met een zeer dunne Pluim en Li-

Caimina füaale Aa'irtjes ; de Kelk langer dan de

,
Groot- Bhcmpies , de Bladen aan den voet ge-

baard

In Spanje vor.dc hy cleeze , die een plag

maakt van Wortelbladen en Draadachtige

Halmen heeft, ook maar een Vinger lang.

By Alexandria, in Egypte, vondt de Heef

FoRSKAÖHL een Soort van DVivik, welke

hy Gegafe/d noemt, v/egens de Pluim die uit

ongefleelde, zeer uitgebreide, Liniaale, drie-

bloemigc , ongebaarde Bloempjes , beftondt.

Een andere hadt deAairtjes Lancetvormig, ma
'cene egaale Pluim en leggende Plalmen. Een

derde , aldaar ook groeijendc , hadt eene Ge-

handelde Pluim, over ócne zyde, met lang ge-

baarde Aairtjcs , doch deeze twyfelGC hy, of

't ook de eerfle Soort mogt zyn. In Arabic

kwam hem de volgende voor.

(17) Dra.

(16) Fefiiica Pan. coa>a:Ua , Si-ici.lis Linearibus , Cal.

Flosc. loii^iore, Foliis bufi baibatis. Sp Flant.iu ^f»'

^cad. 111. p. 400. Feit. Fan, eontraaa , Spiculis Imea-

iibiis mut. longitude C;dycis. Lojekl. xi'S



Gras?lanten.

(17) Dravik met een gekropte Pluim , veel- VT.

bloemige Aairijes en KUerdroagcnde Bloe- iji.^*

men. ^^^^

Dit Gras , overvloedig op Zandige Heuvels Feftma

groeijende, in 't Arabifch Scoucham genaamd j^J'"'"^"*'^"

hadt hy beter Geklierd geheten; aangezien deGefi'itfte.

Kafjes in dit Gcflagc doorgaans gefpitst zyn;

niaar Geklierde Bloemen is zeer byzonder. On-

iler ieder Meeldraadje vertoonden zig Klier-

tjes in de uitgebreide Bloem , die vier of zes

Blommetjes in de Kelk bevatte. De ruige

Draadachtige Stempels kwamen 'er bezydcn

uit. Het Gras hadt ronde, gladde, kruipende

Steelcn , met opftaande Takkige Halmen en

zeer uitgebreide, gladde, ftyve, gefleufdeea

fpits gepunte Bladen. Hy twyfelde, nogthans ,

of het wel hier t'huis hoorde.

B R o M u s. Zwenkgras.

De Griekfche naam , op dit geheele Ge-

flagt toegepast, is gebruikt geweest voor

«iergelyke Planten als de Fefiuca of Dravik:

<loch aangezien de meeften zig alhier, door

de zwaaijing of flingering der Aairtjes, onder-

Icheiden ; welk Gras men deswegen , in 'c

lïoogduitfch, Schningcl noQvnt i dateenZwen-

gel

(i?) /Vy7.vffl Panicnla glomeratiï , Spiculis muituloiis,

flore Glandalifero./i»-. jEgij^t.Anib. i). 33.

ÏI. r>JEEu XIII. Stuk.
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VT. gel of Dorfchvlegel of iets dergelyks bete-

^^UL^' kent, zo meen ik het gevoeglyk Zwenkgras te

Hoofd- heetcn.

Het oaderfcheidt zig, van 't voorige, door

een Aairtje , welks Blommetjes als op twee

lyën geplaatst zyn , en een Baardje héb-

ben , dat onder de tip van 't Kafje is in-

geplant (*). Het bevat de volgende, talry-

ke, meest Europifche Soorten.

-j (i) Zwenkgras met een uitgebreide Pluim,

^
Erw'Ms Eyronde Aairtjes , regte Baardjes en dui-

"Rogiiiin- del'^^ke Zaadjes,

Niet wegens de Geftalte, welke meer naar

die van GetvSt gelykt, voert Jeeze Soort den

bynaam;maar,om dat zy dikwijs in deKoorn-

landen voorkomt onder de Rogge. Dit is

overal gemeen in Europa , en zy wordt des-

wegen, by de Sweeden , Rog-Lnojia geheten

,

en aangemerkt als een gebrek ci miswas order

't Koorn. Zy groeit , niettemin , ook wild

(-•) Zie Fig, 43 , op Plaat LXXXVïT.
(^jj Brot.-ris -Fan. patente, Spicnlis ovatls, /riftis

rectis, Seminibus diftinct=s, SijJ!, Nat. XII. Gen. 8?-

f'eg. XIII. p. 102. Gort. Be^q. 25. Gooam Mopsp. SO.

Geb. Pfov, 96. //. Suec. 84, 96. BromusFoIiis glabris,

Lociiftis duodecimfloris. IUll. Helv. N. 1502. Bromus

vitiofus. Weig. ö^ r. Bot. p. 4. T. i, f. 2. Bromus mul-

tiflorus. Idem Ftg i. Feftuca Eremus Ho:aeaceus ,Paa.
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op andere phatfen , zelf op Daken en verval- VL
len Muurwerk; doch liecfc dan doorgaans Ie- ^^^f^^^
dige Kafjes of misdraagt en geeft g^en Zaad. Hooró-

Dit heeft men als eene Verfcheidenheid aan-^^"^''

gemerkt, en 'er den naam van Muur -Gras ^

met Dalechamp, aan gegeven. Bauhi-
Nus nnemt ze Grasachtige Dravik cn MoRi-
soN Haver -Gras der Koollanden , dat groo-

ter Is, met meer gezwollen Kafjes (f). De
Heer Wêigel heeft ook een Veelhlomig

Zwcnkgras onderfcheiden. Eenigen meenen

dat het de Bromos zy van Dioscorides;
anderen houden het voor 't Loliwn der Ouden.

By Lob EL is het gefteld onder den naam van

Brorn:{s, byDoDONéus onder dien van -F^^-

tuca altera. De naam van Dravik wordt 'er ,

Wegens de KafEgheid, van foramigen aan gege-

Dc Halmen van dit Zwcnkgras zyn dikwila

drie Voeten hoog, dun, gcknokkeld cn ge-

^ireept: de Bladen een vierde Duims breed ,

ruuw: de Pluim yler of digter , met meer of

'ïïinder Aairtjes , op lange Steeltjes zittende

en vry groot, met de Bloempjes op twceryën.

In

(t) INIoRTSOM heeft de benaaraing in de Tcxt en op

öe Plaat een weinig verfchiliende , dat aanleiding geje-

ven heeft tot de Aaiimerkins van Hallrr , als ofLtw-

ï'^Eus een verkeerde figuur had aangchiiald , doch htf

»»oet Fig. x6. zyn : Fig. 17 is 'er nic-u

V 2
ïl' Ceel. XIII. Snu.
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vr. In 't eerst ftaan deeze Aairtjes (

-'vm!'* volgens duiken zy allengs en , wanneer het

SvK^^' ^^^^ ""yP ^oï"^'» hangen zy nederwaards. Ieder

Aartje heeft twaalf of veertien Bloempjes. Het

Zaad, in ruige Blaasjes zittende, is langwerpig

als Rogge -Graan, maar dunner en Kaffig.

Als eene Verfcheidenheid behoort hier het

CramenGros van Montpelgard, een Graaffchap

aan de Grenzen van Lotharingen , dus doot

J. Bauhinus genaamd (f); 't welk niet

minder hoogte dan 't voorgaande en gladde

jlairtjes heeft, een Duim lang. De Kafjes

zyn groenachtig, bleek gerand, met Baardjes

van vier of vyf Liniën langte. Een der'gelyke

komt, zegt Gouan, overvloedig voor, in de

Graften van Montpellier, by den KoDinglykea

Tuin , met ruige Aairtjes.

-j^ (a) Zwenkgras met de Pluim byna opgeregn

Brómus Eyrotide Wollige Aairen , met regte Baard*

Zagt.' ^» ^g^ Pluizige JBladen.

In de Zuidelykc deelen van Europa komt

deeze Soort, op drooge plaatfen, voort.

Switzerland is dezelve, volgens H aller»

O) G ramen Gros Montbelgai

(2) Broiims Pan. ereftiuscuia

T. 6,Wrig. Ohs.v. 7- T.'i.f.
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zeer gemeen , en zou de Trespe der Duitfche- vi.

ren zyn , die aan Wegen , Haagen en op Muu- ^^^i^
ren, ja fomtyds ook op de Akkers in Duitfch- ^^^fb

land, Vrankryk en Engeland groeit , zegt

ScHREBER. Zyis vecl kleiner dan de voor-

gaaode, hebbende de Halmen naauwlyks een

Voet hoog ; de Bladen zeer fmal ; alles met

eene zagte Wolligheid bekleed. De Pluim is

naauwlyks twee of drie Duimen lang en heeft

korte Steeltjes , met één of meer Aairtjes, die

van zes- tot.tien -Bloemig zyn, ook met een'gc

Haairigheid bezet en kort gebaard. liet Zaad

is langwerpig, driekantig en bruin. Somwyien

misdraagt ook dit Gewas , dat tot een goed

Voedzel voor allerley Vee dient, inzonderheid

voor Schaapcn. Men kan het , met voor-

deel, gebruiken , om het Stuifzand vast te

niaaken , fchoon het maar twee Jaaren duurt.

Tot Hooy is het , wegens de laagte van Ge-

was, niet zeer dienltig.

(3) Zwenkgras met een hukkende PJuim ^ en in.

Eyronde Aairtjes, met n-yd gemikte Baard- £^1"^','^^

iuxB. Ceui. V. p. 19. T. 2

ïl. DftEt. XJII. Stuk.



In V^rankryk, Svvitzerland, Siberië, komt dit

Gras volgens den Ridder voor, die aanmerkt,

dat de Aairtjes glad zyn , mee Draadachtige

Steeltjes, naar 't end verdikkende. De Baard-

jes, die anders regt uitftaan , wyken zyde-

waards af , dat een zeer kennelyk verfchil

maakt. Om die reden oordeelt de Heer Hal-

LER , dat het tot de Haver behoore ; doch

bekent zelf, dat dit onderfcheid niet vast gaat.

Hy telde negen Bloempjes in ieder AairtjcCt)*

(4) Zwenkgras met een knikkends hoefe

r F/uïm ; de Bladen wederzyds kaal ^ maar

de Bladfcheedsn Haairig en FUmg^
Kafjcs.

In Kanada is door den Ilcer Kalm deeze

waargenomen, die Hevige Halmen heeft van

anderhalven Voet, en Diaden vai. breedte als

Riet, gekield groen, niet Haairig, gclyk de

Bladfcheeden. De Pluim is gekruld, bogtig,

knikkende. De Aairtjes bevatten van agt tot

veertien langwerpige Bloempjes , met ruige

Kafjes. In die van het AmerikaanfchPurgeerend

Gras, by pEiTiLLéE, zyn de Aairtjes breed^r:

aaders komt het Gewas taamciyk overeen.

(t) .\vo:ri I.ocvfiSs f-rcfibns nOvemOoris, Ariftis te

(4) nroj;:,,s P.n. n.Uantc" cnspsV Füliis i.trina"C Ji«-

^is, Vugiais VAuüs: Gi.uuis Yiliofis. Sp. Plant, v-

drameuBromoides CathiUtkum. F£üill. Fmiu. 20'j- ï- ^'
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(j) Zwenkgras met een opgeregte Pluim, *de

^airtjes byna Spilrond
, Elsvormig naakt Jii.

en bykam ongebaarcL stük!^°

In Duitfchland en Switzerland groeit dit
,
si'osw

fierlyke Zwenkgras, door Sciireber zeer '''onlj.:

fraay afgebeeld. Het loopt fterk uit den Stoel ^^<^ï^-

voort 3 met xydelingfe Scheuten, gelyk het

Kweekgras , en heeft de Halmen anderhalf

Voethoog, met taamelyk breede Grasachtige

Biaden. Dc Pluim is anderhalf Voet lang en

beflaac uit lang gefteelde Aairtjes, die meestal

ongebaard zyn^ paarfchachtig , groen en wit,

bont. Op vette Gronden groeit het wel drie,

vier of vyf Voeten hoog; maar het komt meest
voor, op Steenachtige ruuwe en woefteplaat-

fen. Men vindt fomtyds dc Aairtjes met kor-

te Baardjes bezet ; welk verlchil ook in de

Hooge Dravik ^ hier voor bel'chreeven , naar

welke het veel gelykt, wordt waargenomen.

Dit gebeurt , wanneer hetzelve op Schaduw-

achtige plaatfen, in vogcige Gronden, geteeld

wordt, 't Getal der Bloemen in dc Aairtjes is

van zeven tot tien , en dikwils negen, be-

vonden. Be-

Cs:) Brciivi Pan. erc^A , Sriciilis A-bteretibus Subula-

tis midis iubmiiticis. 5chkeb. Qia>ii, 93. T. 13. Feftuca

N. z%. Hew, N. 1433. Gr. Priuenfe elatius & majus Lo-

cu(l. tumidis. BüXB. Cent. 21, T, 4° «Si 41. N. 16.

i-Kvs. /•/. HaU 90,

ÏI. Deel. XIII. Stuk.



'Behalve het Voedzel , 't welk dit Gras aan

'£ Vee uitlevert, kan het door zyn kruipende

Scheuten en Wortelen de kanten van Slocten

en Graften vast maakcn en , zo voor het uittrce-

den van het Vee, als anders, in losfc Gronden

befchutten.

(6) Zwenkgras ftiet een knikkende ruim
' Pluim , gebaarde ruige Jairtjes en ruum

Bladen.

Deeze Soort , die in tegendeel de Aatrtjes

zeer lan£^ gebaard heeft, fchynt , wegens de

ruuwe Bladen , naauwlyks die van B a u h i n ü s,

welke de Bladen met eene zagte Wolligheid

bekleed hadt, te kunnen zyn. Door de langte

der Steeltjes van de Pluim, welke tevens Tak-

kig zyn , kan men ze, volgens Morison,
onderfcheiden. Hier zou men de langte der

Baardjes kunnen byvoegen , waar door ze uit-

munt, en noemen dit Zwenkgras, in verge-

lyking met het voorgaande , tot verbetering

van den dubbelzinnigen bynaam , bepaaldely-

ker ,
Langbaardig, Maar , wegens de ruufv*

heid van de Pluim, kon het ook Ruuw hee^

ten, gelyk de Heer Reichard wil. Het

groeit

Cf>) B)-omi<K Pun. ntu^iitc fcabnl , Spicuüs vil'ofis A-

Tiftatis, Fol. fcab.is. ,9//// yeg. XIll, Huns. 4^-

N. 7- Fcftara Gram. Nemoralis Int.folia mollis. C B.

Fin. O. Jheatr. 144. Feft. Gram. Dumetorum Jubl Ion-

Siore. Mor. Hifi. 111. p. 2,3. S. 8. T. 7. f- ^7*
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groeit hier en daar, in 't Gebergte, in Euro- vr.

pa, en kruipt geenszins voort.
Aroïïi.

C?) Zwenkgras met een knikkende PImm , cïe^^^^

Bladen wederzyds , zo wel als de Sche>

kanthaairig.

Uit Zaad , in Kanada door den Heer Kalm
vergaderd , is deeze Soort voortgekomen

,

met dunne Halmen , en cene zeer knikkende

Pluim, van langwerpige, famcngedrukte, ge-

frrekls Aairtjes , ieder agt Bloempjes bevat-

tende , onder de tip gebaard , wier Kelk-

Kafjes glad, de Blocmblaadies op de kant ge-

haaird zyn, en Lancetvormig.

(8) Zwenkgras met een uitgebreide Pluim , de yjjr.

Jairtjes langwerpig tweezylig , de Kafjes
^^^'^^^

Bcrjlelachtig gebaard, baar.

Op

C7) Bromut Pan. nutante , Fol. utrinque Vas'nisque

fiibpilofis , Glumis Ciliads. Sp. Flant. 5.

(8) Bromus Pjui. patuli , SpicuHs oblongis diftichis

&c. Sp. Plant. 6. Gort. Belg. II. N, 103. Güuan
Nonsp. 50. Br. Fan. nutante I.ocufus feptifloris &c.

Hall. Hela. N. 1505. Brom. grandifiorus. Wei<3* Qhs.

P. 9. T. I. f. 6. Feftuca Avenucea fterilis elatior. C. B.

Tin. 9. Mor. T. 7- «r- Avenaceum Pan. fparfa.

ScHEucHz. Gram. 253. T. 5. f. 14. Bromos Herba, Dob.

II. Daai,. XIII. Stüie.
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VI. Op Velden, in Bosfchen en aan de Wegen»

ifL^^'in de Zuidelyke en middeldeeiea van Europa,

sSii!*""
groeit dit onvrugtbaar Zwenkgras , dat fommigen

achten het Bromts der Grieken te zyn. Mea
noemt het in 't Franfch Averon , in 't Italiaanfch

Vena vana^ dat is Tdde Haver \ om dat het naar

Hav^r gelykt en geen Haver voortbrengt. De

Halm is een Voet eu daar boven lang ; de Bla-

den zyn Haairig , aan de kanten ruuw en taa-

melyk breed. Het heeft een lange losfe Pluim,

meest over ééne zyde hangende, met lang ge-

fteelde Aairtjes , die lang gebaard zyn.

IX; (9) Zwenkgras met een knikkende Pluimden

e^vZfis!"
Eyrond- langwerpige Aairtjes.

Aiskcrig.

Dit zou dc Naakte of Tdele Haver zyn, die

in de Akkers van ons Land zo wel ais elders

voorkomt; welke dc Heer H a l l e r be-

fchryft als een Allergrootst Gras , met een

ruige Halm vyf Voeten hoog; de Bladen in 'c

eerst ruuw, volwasfen glad, een vierde Duims

breed: de Pluim een half Voet lang, met lan-

ge zeer Takkige Steeltjes ; de Aairtjes langer

d:!n een Duim , rondachtig cn geheel glad

,

Eremus Pan. nutniite. Spie. ovafo - oblongis. Sp.

T.jKt. 7. Gort. Be!g. =5. FL Sffc. 85 , 97. Oto, Dm.

T. 293- GouAN Monsp. 51, GiR. Frov, 9-. Br. Pac

difful^ lienduli. ScoP. Cnm, I. 20Ó. Br. Cuimo Punicu-

iato Spicis compresfii'. /'/. Lapp- s?' ^'^f' ^J'
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met agt Blommetjes, zynde korter gebaard
^^^^^^^^

dan de voorgaande Soort en tevens dunner, zo in.
'

de Afbeelding van Scheüchzer aanwyst. s^iT/"'

, Dus worden deeze Gras -Planten van de

raeede Autheuren onderfcheiden , maar de

Heer S c o p on , dezelven in Karniolie onder-

zoekende, vondt tusfchen het Rogminnende,

Eappige, Akker- en Daken - Zwenkgras geene

vafte paaien : des zyn Ed. die allen , onder

den naam van Bromus polymorphus , te famen

voegt (t).

Ik zal derhalve ook tot geene der voorgaan- I^p^^f^'i-

de Soorten in 't byzonder , dat Japanfe Zwenk- ^"f^f4.

gras t'huis brengen, in Fig. 4, op Plaat XCI
afgebeeld: het welk van alle de voorgaanden

eenigermaatefchynt te verfchillen ; dochmoog-
lyk naast komt aan de laatfte of liever aan de

Agtflc Soort. Het heeft een dunne , ronde

Ililm, die van onderen eenigszins ruig en ge-

knokkeid is, boven glad, met zeer fmalle ,

Liniaale Bladen. Aan den top Ipreidt zig ecu

Pluim uit, van lang en dun geftcelde Aairtjes,

die ten deele als Kranswyze uit ern Knoopje

voortkomen en fommigé Sreeltjes Takkig ver-

deeld hebben. De onderfle Aairtjes zyn veel-

gl:iber, Ixcuftis giubris nwtnntibus. Hall. Helv. K.

1509. Feltuca Graminea Juba effufa. C. B. Pin. 9

Prodr.xci. SCHEUCH2 Grr> .03. T r f. i5.Ero:r.c.

ItcriÜs. Lob. Ic. 3:.

(t) Flor. Carmol. 11. N. 115.

11. Deel. XJIL StwK.
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VI. nl zevenbloemig ; de bovenften tienbloemigof

Afdeel. ^^3^ omtrent. Boven loopen zy eenigszins

Hoorn- puntig uit. De Kelkblaadjes zyn klein en on-
^' gebaard , doch anders Lancetvormig en Geut-

.

achtig, gelyk hetbuitenfte Bloemblaadje, dat

een Baardje heeft, uit de Rug> onder de tip,

voortkomende: des het volftrekt tot dit Ge-

flagt behoort, en,dewyl het binnenfteBIoem-

kafje Vliezig dun is en op de kanten gehaaird;

zazou het de Agtfle Soort zeer naby komen,

indien de Kafjes in Baardjes uitliepen , gelyk

ScHEüCHZER daar van getuigt.

Bf óints
Zwenkgras tnet een opgerekte Pluim én

In Portugal is dit door den Heer Vandel.
L I waargenomen. Het heeft dc Halmen naauw-

lyks een Handbreed hoog, het uiterile Leedje

opgeregt, en bekleed met de Scheedjes van

Grasachtige Bladen. De Pluim, die overend

ftaat, heeft geen dunne, maar byna driekanti-

ge ruuwe Steeltjes. De Aairtjes beftaan u/t

vier Blommetjes , eenigermaate ruig , van el-

kander afflandig , met taamelyk lange regte

Baardjes.

(10) Bromus Psn. erefta , Fiosc. diftantibus Peduncu-

lis angulatis-, Calmo genu jprocuml)ente. S}), Flani» ^9*

p. 33'

afjlandige Bloempjes; de Halm leggende

y

wet een Knietje.

00
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(ii) Zvvenkgras met een blikkende Pluim en VT.

Liniaale Aairtjes. Yu^
Hoofd-

Op drooge Heuvelen , op de Daken der ^^j.
Huizen en op oud Muurwerk , groeit dit Zwenk- Eyomus

gras door geheel Europa : weshalve het ook, ^^^Da-'
van fommigen , Muurgras wordt geheten. De
eerfte Soort komt het zèer naby , doch ver-

fchilt door de knikkende Pluim en dunner ,

ecnigermaate Haairige Aairtjes , zo To ur-

ne fort aanmerkt. De aangehaalde Afbeel-

dingen van Plukenkt en Morison , ver-

toonen ondertusfchen dit Gras met opgeregte

Aairtjes en Pluim ; welke geftalte het in 't

bloeijen heeft , vervolgens knikkende, gelyk

veelen van dit Geflagt. Linn^üs zegt,

dat het te Upfal de Daken bedekt , even als

een Zaailand van Koorn. Hier te Lande vïndc

men 't ook veel op oude Boeren Woonin-

gen. In de Zuidelyke deelen van Vrankryk

groeit het overal , op hooge drooge plaatfea

en Puinhcopen. De Ridder befchryft het

dus.

Dc

Cu) Sromus PaniculS nutantc , Spicis Linearlbns. Sp,

Plmit. 8. Gort. Be!g. 26. Suec. 86 , 98. Goca«ï

Monsp. 51. Ger. Prou. 99, Brom. hitfutus , Pan. num-
te pauciflorl. 'Hali.. Hetv. N. 1508. Gramen Muroniiu

Spicis pendulis anguftioribus. Tournp. Far. 91. Feftu-

ca Avenacea fterilis Spicis ereftis. Raj. A«gt. TH.

413. Pluk. Alm. 174. T. 299- f. z. Mor. S. 8. ï. r.

II. Dkbl. XII. Stüic
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3, Do Halm is van dikte als een Draad, met
" „ vyf dikker Knokkeltjes en geftreepte Schee-

5, den. De Bladen zyn van boven zagt, aan

3, de kanten meer gehaaird. De Pluim is

5, eenzydig , knikkende , wordende als de

„ Vrugt ryp is, op den Grond nedergedrukt.

j, De Bloemfleekjes, vooral de onderden ,zyn

vyf in getal, Haairachtig dun , los, ruuw.

De Aairtjes Liniaal , met vyf onder de tip

5, gebaarde Blommetjes , die uit Elsvormige

„ Kafjes beftaan , met het Baardje regt, zo

lang als 't Kafje."

(12) Zwenkgras met een knikkende Pluimen

vierbloetnige Aairtjes , die korter gehaard

zyi.

Dit Riusachtlg Zvvenkgrüs is hier te Lande

in 't Haagfche Bofch en elders gevonden. Het

groeit overvloedig in lommerryke Bosfchen

aan den Donau , volgen"? J a c i n. Het komt,

buitendien , ook in andere declen van Europa

voor, doch bereikt overal geen anderhalf of

twee Ellen langte, gelyk Schrecer zegt»

Irift. longisfimis. Hall. Helv. N. 1510. Brom. Panica-

l nutante &c. S^or« Cam. I. p. 205. Gram. fvlv. gia-

riiiu Panic. recurva. Vaill. Par^ 93. T. iS- f- >
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dat de Halmen hebben. H aller vondtze aideU
van drie of vier Voeten , met Bladen van een

"half Duim , dat is ongevaar een Pink breed^sTOs!

Uit ieder Knoop van de Halm komen door-

gaans twee Bloerafteelen voort: 'c welk cene

byzonderheid is , die het baarblykelyk van 'ü

Akker - Zwenkgras , dat 'er meer by elkander

heeft, doet verfchillen. Zo behoort dan ook

hier, het Gladde Bofchgras vanV a iL lant,
met een omgekromde Plm'm. Scopoli heeft

het glad met vierbloemige , en ruig met zes-

bloemige Aairtjes waargenomen. Zy hebben

aan 't end een Bondeltje van fyne Baardjes , die

witachtig bleek rood en altoos een weinig

kroes zyn. De Aairtjes zyn byna Rolrond ,

taamelyk dun en fpits. Meest kwamen zyden
Heer Schreber met zes ofmeer Bloempjes

voor. ^?iet zelden zyn de Aairtjes maar drie-

bloemig , zegt dc Heer J a c i n (*).

Dit Gras , dat van de meeften der voorige

Zwenkgrazen, in dc byzonderheid, van over-

blyvende te zyn^ verfchilt, groeit in Sweeden

aan de Oevers der Zee, op lommerryke Heu-

vels

II. Desi.. XIII. Stok,
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VI. veis en op Bergen. Het gedyt niet minder

'^m^^* op vogtige Gronden. Dewyl het breede Bla*

Hoofd- Jen liecft , zou het, tot Voedzel voor het

Vee, zeer dienftig zyn in zodanige Landen ,

daar men anders gebrek heeft aan Gras. De
Faftoor Rimrod, te Queniiedt in 't Mans-

feldfche, heeft, nu omtrent twintig Jaar ge«

leeden , veel Proeven daar meda in 't werk

gefteld in zyne Hof, en het op plaatfen, daar

anders geen Gras groeijen wilde , volkomen

wel geteeld. Wanneer al ander Gras dor is,

ftaat het nog groen en bloeit tweemaal in een

Jaar. Men zou het, rekent die Heer, viermaal

in één Saizoen kunnen raaaijen (*).

XIIT. ( 1 3) Zwenkgras met cenegehondeïde Pluim, hy-

rLben? ongefteekk Pluizige Aairtjes en op-

Rood-' fiaaiuJe Baardjes.

In Spanje is decze Soort door den Heer

L O E F L r N G gevonden , die gebynaamd wordt

,

wegens haare zagte roodachtige Pluim. ?»Ie-

nigvuldig is 't getal van derzefver Aairtjes, die

langwerpig zyn en lang gebaard, vergaard tot

een Eyrond bondekje.

CI43

00 SCHREBER Gratn. utfupra.

O3) Brotms Pan. Fasciculati , Spicis ft.bresfilibtis

Vmofis. Ariftis reftis. Sp, PlanL 10. yfm. ^cad. IV. p.

265. Grameu fiuiiculi molli rubente, J, B. I^* i''
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(-14) Zwenkgras wet een gehcndelde Pluim, Vi.

bym ongefieelde gladde Aairtjes en uitge-
iii."'''

fpreide Baardjes.
stui°''°'

(15) Zwcnlcgras met eene ge-aahde Pluim $L^J»,r

en bym mgefleekls , op^eregte , Tuigack-
"^''^"'Iny^

tige Aairtjes , dia omtrent vierbloemig zyn. achtig.

XV.

Van deeze twee ïs het eerfte in Spanje, het |[^f^*

sndere in Portugal gevonden door den Heer aoiitig.

Vandelli. Dit laatfle heeft de Halm een

Span hoog , t'eenemaal bedekt met Bladfchee-

den , en eene kort gefteelde Aair , met ver-

fpreide Aairtjes , die taay zyn , ruigachtig

,

taamelyk ftyf , vier of vyfbloemig. De Baar-

djes hebben de langte van de Aairtjes.

(i(5) Zwenkgras met een zeer eenvoudige Tros,

van eenbhemige Steekjes, de Aairtjes zeS' f»s.

hloemig, glad en gehaard.
Getroft.

^14) Brotuus Pan. Fasciculati , Spïculis fubfesfilibus

S'iabris , Ariftis patulis. Sp. Plant, ii. Am. Acad. IV". p. 366«

(15) Bromus Pan. SpicatS , Spiculis fubfesfilibus erec-

tis pubescentibus, fubqiir>.drifloris. S}\ Plant. i8. Mant,

3J.

<i6) Bromus Racemo fimplicisfimo , Pedunculis om-
floris , Floribus fexfloris &c, Sp. Plant. 13. Gort. Bei^.

W. N, 107. Fettuca Avenacea Spicis ftrig^iojrnius. Raj,

AhpU III. p. ^14.

X
«T. DsBL. XIII. Stw»»
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Afm^-'l
Engeland , als ook by ons op de Walfen

111.
* van Nymegen, komt deeze Soort voor, wier

siiï^^' Pluim beftaat uic een eenvoudige Tros vao

overhoekfe Steeltjes. De Bladen zyn van co-

deren Pluizig. *

XVTT. (n) Zwenkgras mei ee;j wtgeh-eide Pluim

it fft

'"'"^ ^/e Aairljes byna driebloemig.

bloeniig.
jj^ Bosfchen van Deenemarken en Duitfch-

land komt zodanig Zveenkgras voor, dat ook

in Switzerland is waargenomen , aldaar een

Halm hebbende van vyf Voeten Iangte;zod3t

het te tellen is onder de grcotfte Gras -Soor-

ten. De Aair was een Voet lang, inet kleine

Aairtjes , van drie , vier of vyf Blommetjes ,

in de jongheid Violet, vervolgens bleek. Het

hadt fmalle Rietachtige Bladen.

XVni. Zwenkgras met een '^^kre Pluim ^ die uit-

Madriteti' gebreid is en opgeregt ; de Aairtjcs Lini-

'mótlis. aal, de middelften duhbeld : de Steeltjes

uaar bovsn dikker. Dit

ii-) Bm'ims Panic. patente, Floribus fubtrifloris. J>'.

Plant. i6. Brom Pan. Jaxa , Locultis quadrifioris, bret

visfime Ariftatis. Hall. Belv. N. Gramen Bro-

jnoides Pan. firarfl, Scheuchz. Gtcu/i. 511. Obb. Dm.

440?

(18) Bromus Pan. rariore patuto- erefta ,
Spie. Lmca-

fibus, intermediis geminis &c. Sp. Fhnu. 9
^^'"'*

IV. p. 265. Bromus fterilis ereclS Püii mi'jor. B^RR-

Tc. 76. f. I. Gr. Bromoides pumilum &c. ScHEiCia.

Qram, 260,
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Die groeit in Spanje , omftreeks Madrit, . ,

hebbende, volgens dc Waarneeining van den liï.

Heer Loefling , een zeer yle geaairde sr^K"^"'

PJuim, en taamelyk breede zagte Bladen. De
Halmen zyn twee Voeten hoog , glad, met

gezwollen Knokkeltjes.

(19) Zwenkgras jm een zeer Takkige Halm ^ XIX.

D7igejieelde Aairtjes en ingerold- Ehvormige

Bladen,
' Taki^ig,

In de Levantv groeit , volgens den Heer
Sc iiR E B E R , deeze Soort , die in Takkigheid

uitmunt, met Draadachtige leggende Halmen,

hebbende de Aairtjes veel naar die van de

Volgende gelykende.

(20) Zwenkgras met de Halm onverdeeld, de 'XX.

Aairtjes overhoeks , byna ongefieeld, Spilm CevyX
rond en weinig gehaard,

Vry

(19) Bromus Cuimo Ramofisfimo , Spiculis fesfiübiH

Plant. 20. Mant. 3.,. Gr. Junceum Cornicul. ve-

1« Frutescens glabrum , Oriëntale. Scheuchz. Gram. 38.

(20) Bromus Calmo indivifö
; Spiculis altemis fubfes-

lïiibus teretibus fubariitatis. Sp. Plant. 14. Gort. Belg. .

ï6. Fl. Suec, 89 , 100. Oed. Da,i, T. 164. Jacq. I'ma.

n. GouAN Mo.i.^p. 51. Gek. Pmj. 98. FelUica Culmo
5»ltern. Ipicato. R, Lttgdh. 67. Püa &c. Gmrl. Sib. I.

P- 115. Triticum Spicis dirtichis &c. Hall. Nefv. N.
I431. Gramen S]>ica Brirae majus. C. B. Pin. 9. Prodr»

35- Gr. Loliaceum Corniculacutn. Tour.nf. ^2,

X a
U. Deel, XIII. Stuk.
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AÏmst,
algemeen komt op ruuwe Bergvelden

111. 'en in Bosfchen, door geheel Europa, dit
^HooFD- 2wenkgras voor , dat hier te lande ook op

Zandige Velden by Haarlem groeit. Het ver-

fchilt aanmerkelyk in geflalte van de voor-

gaande Soorten en komt de Tarwe zo na-

by , dat Baühinus het Waitzen-Gras t^-

telde. Ook betrekt de groote H aller het

daar toe , noemende hetzelve Tarw mei me-

zydige Aairen en ronde ruige gebaarde Sprink-

haantjes van twaalf Bloemen. TourneforT
befchryft het , onder den naam van DoJyhch'

tig gehoornd Gras, zeer omftandig. Die ver-

maarde Kruidkenner vondt het niet alleen ia

't Bofch van Boulogne, maar omfbeeJts Parys

byna overal. Ookkwamhetdcn HeerGMELiN
in Siberië voor. De Halm is twee Voeten en

daar boven ; de Pluim ongevaar een half Voet

lang, en beflaat uit Aairtjes, wier vlakke zyde

naar de Halm gekeerd is, met endelingfe Baard-

jes, aan den Kelk.

XXT. (21 ) Zwenkgras met de Aairtjes tweezijdig

Crffmlf. gefchubd, ongejieeld ^ neergedrukt.

Gekuifd,*

Dit

(2O Bromvs Spie. dlftiche imbricatis fesfflibas de«

presfis. Sp. Plant. 15. ^m, Aaid. II. p. 339- ^^^"^

Culmo Spicato , Spie. multifloris. Gmei.. Stb. I. ii5»

T. 23. Gr. Triticeum , Spica latiore compafta. Büxb.

Cent. I. p. 32. T. 50- f. 3. Triticutn Criftiitum. Schkbb.
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Dit Gekuifde groeit in Tartarie en Siberië, vr.

BuxEAUM vondt het in Georgië, op naakte

Heuvels. De Halmen zyn een Voet of ander- Hoofd-

half hoog. Het is aanmerkelyke veranderin-

gen onderhevig, en vpordt Honig- IVcitzen van

den HeerScHREBER genoemd, om dat het

een zoet, bruin, kleverig Sap uitgeeft , waar

van Stellerus zelfs meer dan anderhalf

Oncc hadt vergaderd , en het met Thee inge-

nomen, denkende dat het de kragt van Man-
na hebben mogt ; doch zulks evenwel niet be-

vondt.

(22) Zwenkgras met twee opjïannds Aairen xxil.

Dit kleine Gras, voorkomende in PaIcftina^T^|^«'

en in de Zuidelyke deelen van Europa

,

fchynt verfcheide twyfelingen onderhevig te

zyn. G O u A N merkt zeer wel aan , dat hetzel-

ve het uit Barrelier aangehaalde niet kan

zyn. De Aairtjes zyn ongefteeld cn plac als

in de Tarw , met een fpitfen Kelk, wier Pun-
ten de Baardjes uitmaaken, gclyk in de twee

ï7. Am. AcrJ. ]

^Imsp. 4S. Br. Spiculis fubbinatis

Ger. Fiov. 98. G ramen Spica Brizse 1

9. Prodr, 10. Pluk. A/.rt. 1-3. ï. 33.

X 3

n. Debi. XIII. Stuk.
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voorgc vSoorten ; die derhalve , volgens d_e

' algcmcene Kenmerken , eer zouden fchynen

tot het voorgaande Gelbgt te behooren. In

't wilde groeijende is het twee, wanneer men
het teelt drie- i\airig.

(23) Zwenkgras met mtgehreide Pluimen en

[ ge - anirde Takken ; de Aairtjes overhoeks,

aangedrukt) Liniaal3 met zeer korte Baard'

By Alexandria, in Egypte , heeft de He^r

FoRSKAöHL, op vogtige plaatfen aan de

Graften , deeze Soort waargenomen. Zyn

Ed. vondt 'er 3 bovendien , een andere, die

hy Ruig noemt, of Pluizig , met zeer lange

Baardjes , en eene , die naar het Bcem^ras ge-

leek, met vyfbloemige üairtjes.

XXIV* (24) Zwenkgras met de Pluim byna orerend

^Kwis^ei- fiaande en Degenvormige Bloemfteeltjes.

Op *t Eiland Majorka groeit dit Gras ,
heb-

bende de hoogte van een Span , met veele

opgeregte Halmen, en eene langwerpige bruin*

achtige Pluim , die aan de Tanden Steeltjes

<:;3) Bromus^ Panic. patentibns ; Ra mis ^^^^^"^.[^^

(24) Rrlmus Pan! ereaiuscuia, Peduneulis H^»^*
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uitgeeft, raar 't end verbreedende , het mid- VT.

delfte één, de zydelingfe twee- ofdrie- Aairig. ^JJEen

De Aairtjes zya vierbloemig, mer een Elsach- Hoam

tigen gladde'i Keik. Het buitendc Bloemblaadje

heeft een regt Ijaardje. De Meelknopjes zya

geel, de Stempels wit.

S T I p A, Kwispel-Gras.

Den Latyofchen Geflagtnaara 'vertaaien

fommigen Priemgras , dat niet zeer eigen is

;

dcwyl in het Gewas van weinige Soorten zig

iefsPriemachtigs vertoont. Ik oo"deeI dat men
gevocglyker den naam van Kwispelgras gebrui-

ken kan , dewyl de meeften zeer zwaar en ruig

ge-Aairdzyn, als een Kwispcl. De Kelk is

tweekleppig , eenbloemig : het buitenfte Kafje

van 't DIommetje lang , vceltyds Pluizig, ge-

baard , en aan den voet gewricht (*). Daar

komen de volgende Soorten van voor.

Niet Geve

O Zie Fis. =3. op Plaat LXXXVU.
(i) Stipa Ariftis La.uitis. S^ft. N'.it. XIl. Gen. 90.

/%. Xlll. P. 104. ilo^x^ Mo^^p. 51 Ger. P^ov. 83.

1514. Feftuc.i Aiiftis pluuiolis. R. Lngdb. 6S. Felluca

tatum Ariilis Pennatis. Touruf. //;//. 518. Gr. Spai-

X 4
n. De Et. XIII. Stuk.
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VI. Niet nlleen in Ooftenryk, waar van het by
Atwel. Clusius den naam heeft, maar ook in Swit-

HoofD- zerland , Italië en de Zuidelyke deelen van
' ^ Viankryk , ja zelfs in Siberië , komt dceze

Soort van Gras voor. Op de geheele reeks van

Gebergten, die zig van Baden tot den Donau

uitftrekt, groeit het zelve op opene plaatfen

overvloedig, zo Clusius aantekent. Ge-

heele Velden zyn 'er , tusfchen de Rivieren

Jenifca en Oby, als ook tusfchen deczc en de

Irtis , in de Noordelyke deelen van Mie , me-

de vervuld , zegt G m el in.

Het heeft menigvuldige Bladen van een Voet

lang, die fraai zyn en Biesachtig famcngerolc'»

Hier tusfchen komen Halmen voort , van wei-

nig meer langte,di.e uit eeiie Bladfcbeede drie

of vier Bloemen uitgeeven, v/ier Kelk-Kafjes

ieder in een Baardje uitloopen , van aanmer-

kelyke langte. Het Blommetje, in de Kelk,

beftaat uit twee Kafjes, waar van het buitenfte

en grootfte een Baardje heeft , aan 't begin

fpiraal gedraaid en vervolgens ten einde toe

gevederd met eene Donsachtige Wolligheid;

zodanig, dat het by de Pluimen der Paradys-

vogelen vergelecken worde. Dit Baardje is

fomtyds byna een Voet lang, en verfcheidene

daar van, zig wyd en zyd uitfpreidende, maa-

kea
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ken dceze Grasplant verwonderlyk. In Pro-
j>^^2.v.u

vence legt het Landvolk dceze Pluimen in de üi-

KaHv; waar door zy, die anders wit zyn , geelsTu^^°'

worden , en dan verfieren zy 'er hunne Hoe-

den mede , zegt Tournefort, die ver-

haalt , dat het insgelyks op de Heuvels van 't

Bofch van Fontainebleau groeit (*).

(2) Kwispelgras met naakte regte Baardjes ; TI.

de Kelken Zanger dan het Zaad; de Bla- J^L.
den van binnen glad. ^Biesach:

(3) Kwispelgras met naakte kromme Baard- m,
jes; de Kelken langer dan het Zaad; ^^QeSi
Bladen van binnen ruigachtig.

In Vrankryk zekerlyk , misfchien ook in

Duitfchland en Switzerland , komen dceze bei-

den voor; hoewel de Heer Hall er geen an-

deren gevonden hadt, van dien aart, dan met

ge-

r*) Phvif. em h: Paris. p. 463.

O) Stij'n Ariltis nudis rectis , Calycibus Semine lon-

gioriLius &c, Sp. Plant. 3- Gol'an Monsp. 52. Gek.
Piov. 83. Jacq. FiHd. 13. FeftucaAriftis nudis. R./^*/^'.

(3) Stipa Ariftis nudis cutvatis. Calycibus Semine ion-

//. I. p.' 267. Stipa Ar. nudis flexuofis &c. Hall. Helv.

N. 1513. Feftuca longisfimis Ariilis. C. B.PiVr. 10. Theatr.

153. Gr. Avenaceum Mont. Spic^ fimplici , Aristis lecur.

vis. V.MLL, Par. 8?.

II. De£e. XIII. Stos.
^
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/Sei S^^^^^c"^ o^g^k''°"i^G Baardjes. Dit is het

lu,
" eenigile veilchil niet , tusfchcn deeze beide

sSk?"^"'
Gras-Soorten. De laatfle gelykt wel naar de

andere zeer , doch heeft de Bladen , zegt men

,

korter, ftyvcr en minder ruuw van buiten

>

maar van binnen ruiger: den Kelk niet witach-

tig maar bruinrood ; de Baardjes een weinig

korter en volwasfcn op verlcheide manieren

gekromd. Beiden zyn zy zeer lang en ruig

gebaard, de eerfte Zilverkleurig, zo Baühi-

iSTüs aantekent, wien deeze uit VVallifer-Land,

daar dezelve aan *t Meir van Sedun overvloe-

dig groeide, gebragt was, door Burse-

iiüs. De Peer G ME LI N tekent van de eer-

flc, die door geheel Siberië , zegt hy , zeer

gemeen is, aan, dat de Baardjes zeer gene-

gen zyn zig om te krullen. Ook houdt hy de

paarfche kleur der Kelken voor eene Verfchei-

denhcid.

TV. (4) Kwispelgras , mt de Baar^Jjes makt en

Kortbaar- ^^S^ ' naauii^iyks tweemaal zo lang ah (k

*^iS» Kelk en gewelde rrugtbeginzels.

Dit Kwispelgras by Montpellier door den

liccr GouAN waargenomen, hadc de Halmen

iwee Voeten lang en fmalle Bladen ; de Pluim

byna ge-aaird , met twee- of drie- Bloemige

Steel-

U') Stipd Ariftis nudis reftis , Cah cc vix A\\v\o lon-

gioribus . Germinibvjs LaniUis» S'jfï* Nat, XII. T. 3' P'

229. GoüAN niujir, 4,
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Steeltjes; den Kelk zo lang als 't Zaad; dat VL
Spilrond is en eenigermaate Pluizig. ^^ni^'

Hooio-

(j) Kwispelgras met de Baardjes aan den roet

Haairig; de Pluim ge-aaird ; de Bladen Stip»

Draadachtig, \Z
Zeertaay,

Op Zandige Heuvels in Spanje groeit dit

'Gras , dat men aldaar Efparto noemt , en ten

tyde van Plinius reeds bekend geweest is

onder den naam v^nSpartwn^ of Spartum Her-

la ; om het van dat Bremachtig Gewas , 't

welk Spartum of Spartium genoemd wordt , te

onderfchciden. Het hier bedoelde , door den

grooten Kruidkenner Clusius zeer omftan-

dig befchreeveii cn fraay afgebeeld , is een

Kruid , met Biesachtige Bladen van twee of

drie Voeten langte. regtopftaande, ftyf, eea

weinig dikker dan Koornhalmen, maar taay ea

gevuld. De taaiheid heeft insgelyks plaats in

de Bladen , weinig korter , in 't eerfte taame-

lyk breed, maar vervolgens, door inrolling ,

fmal en rond, dunner dan de Halmen, waar

aan ook Bladen zyn, doch korter, en Scheeds-

wyze dezelven omvattende. Op 't end komt

een Pluim byna als van Riet, een Span lang.

Z. B, Piit. 5. Spartum Herba flinii. Ctvs

izo. Hisp. 504. Lob. 88,

II. DfiBi. XIII. Stuk.
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Yl« uit Bloempjes beflaande wier Kelk ongebaard

ut is, hec Blommetje een Kafje heeft byna half

zo lang, maar in een Baardje uitloopt, wel

vyfmaal langer , dat aan den voet gedraaid is

,

en aan de buitenzydemet taamelyk lange PluiS'

haairtjes bekleed.

Dus nam het de fchrandere Loeftjng , by

kans twee Eeuwen na zyn gemelden Voorgan-

ger, in deeze Grasplant waar, welke hy aan-

merkt nog heden in Spanje van zeer veel ge-

bruik te zyn , om Matten te vlechten tot be-

dekking der Steenen Vloeren in de Winter;

om Kabeltouwen te maaken voor de Schepen,

als ook Mandjes, Korfjes en dergelyk Huis-

raad, tot het overdraagen en bergen van Vrug-

ten. In de Zuidelyke deelen van Spanje, by-

zonderlyk in Granada , langs de geheele Zee-

kust , tot aan Murcia , voornaamelyk omftreeks

Carthagena, zegtCLUsius, was dk Spartum

20 gemeen , dat by de Ouden die flreek S/ar-

taria geheten werdt. Behalve het gemelde ,

dat men van de drooge en frisfche Bladen fa-

briceerde, werden van dezelven, als Vlasch in

Water geweekt zynde, vervolgens geklopt en

dan gedroogd; ook zekere Schoenen of Pan-

toffels , Koorden ander fyn Werk, gemaakt.

(6) Kwispelgras dat makte Baardjes heeft,

de Kelken met het Zaad ge/yk.

^

C6J Stipa Ariftis m;dis , Calycibus Semcn aa"anti-

VT.
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In Virginie groeit dit Gras, dat dunne Hal-
^^^^-^^^

men heeft, en boven een Buikig Blad, van m.
langte als de Pluim, die uit gepaarde eenbloe-

mige Bloemfteeltjes beftaat. Dé end- Baardjes

der Blommetjes zyn van langce als de Steel-

(7) Kwispelgras met verhreede Vliezige Sieel- ^JJi-^

Door den Heer LoEfling is deeze Soort

in Spanje waargenomen, die een gladde Draad-

achtig dunne Halm heeft, met eene Tros van

eenbloemige platte Steeltjes. Het eene Kelk-

Klepje is van langte als het Zaad , het andere

Icorter , het Bloembaardje een weinig langer

en bogtig: het uiterfte Bloempje, op één naa,

ongedeeld.

Deeze Soort zou , volgens den Ridder, ook

aan de Kaap Oci Oopdf» Hope voorkomen ,

doch daar van fchynt die te verfcnuien , welke

de Heer N. L. Bürmannus Afrikaansch

Kwispel-Gras tyteltCt),en waar toe zyn Ed. de

Afbeelding van Plukenet t'huis brengt,

welke by L I N N ^ ü s twyfelachtig betrokken

is tot de volgende Soort.

bus. Sp. Plant. 5. Andropogon Foiio fuperiore SpaUu\*

"(zri-^JrPedicIüis'lilatatïs Membranaceis. Sp,

''ct)" Süpa Africana. BuR^i. Fl. Cap. Fy^dr, 3, .

II. DfiSt. XJII. Stuk,
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AïDEEL. ( Kwispelgras met naakte Baardjes ; de Blik'

III. jes aan den voet gehaaird; de Bloemen on*

STUK.
' gefteeld^ gehandeld,

Vl'll.

'^B^üs-'
^'^^ wordt bedoeld het zogenaamde herts-

pend. pend of Fern'yt-Gras van Rumphius, den

>>J.?/'naam, Tagalgnana Tagelnana , op 't Eiland

Ternatcjin Oostindie, daar van hebbende, dac

het gebruikt wordt, om den een of ander iets

te verwyten. By de Indiaancn , naamelyk

,

zyn dergelyke Zinnebeeldige uitdrukkingen ,

even als by de Oofterlingen , in gebruik; 't

welk derzelver afkomst klaar bewyst.

men iemand vleijen, vereeren, tergen, uit-

daagen, en wat dies meer is , wordt ten dien

einde eenig Zinnebeeldig Kruid, of iet anders.',

aan hem gezonden. De ruige , ftekeligc Aai-

rca van dit Gras, achten zy dus tot berispin-

ging of vervvyt te ^mwQXi^XKs^^^^ * ^^ot^

hy , zes of B^^^rArueceirTïoog , en heeft fmal-

le Bladen van twee of drie Spannen langtc

,

Scheedachtig dc Leden omvattende van de

Halm , die geknokkcld is en in Takken ver-

deeld. Ieder Knokkel geeft een Aair uit en

boven aan het end der lakken heeft het drie

Aairen , allen onder met een dikke Dons of

Wol-

(8) Stipa Ariftis nudis . Braauis bufi barbatis , Fo!s-

«uüs feffili-fascicuUiti.s. S^, Pkvu. j. Gramen Etliiopi-

cum Panicnia muüi v ireiite, Pluic. ^fm. 176. T. 300.

*- I. An Gnunea Arsueiia. Rumph, ^wi,. VIL p. '5'

ï. 6. f. 1.
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•Wo'lighéidbekked, waar in Zaaden fteeken,

die lange, dunne, fpitfe Baardjes hebben.. m/
De Bloemen zyn in Bondels vergaard, Z0gjj°^^°

dat d2 Kafjes naauwlyks van de Blikjes onder-

Icheiden kunnen worden ; maar de Blikjes zyn
langer , aan den voet van buiten zeer Haairig.

De'Zaaden heeft het van onderen ruig , met
naakte, zwarte, omgedraaide end - Baardjes ,

zegt LiNNiEUS.
Hier uit blykt , dat het zonderh'nge Gras

,

in Fig. I. op Plaat XCII , uit myne Verza-

meling afgebeeld , tot deeze Soort behoore.

De Heer Thunberg heeft hetzelve

in Japan verzameld. De Ha-m, die rond is ,

heeft zeer lange , dunne. Scheedachtige Bla-

den , en verdeelt zig , uit den Schoot van
ééh der^elven, boven in drie Takken , welken

ieder gepluimd zyn met verfcheide Aairen ,

van gezegüe hoc<Jr,nic:heid, van onderen ruig,

en van binnen een lang gcbaara Zand bevat,

tende, dat grooter dan natuurlyk by Lettel*

a is voorgefteld. Hier door wordt de Afbeel-

ding van dit Gras zeer verbeterd , en 't blykc

klaar, dat hetzelve het Ethiopifche Gras van

Plukenet, niet een zagte groene Pluim, geen-

zins kan zyn.

(9) Kvvispelgras mei de Bloemen cngebaard; ix.

(9) SHpa Flosculismuticis; Braaeis Caritulorum Fas-^^W'

II. DBEt, XllI, Stuk.
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roEEt
deBHkjes der Koppen gehandeld^zsey gmt;

UI. met rpitfe punten.

De Hoogleeraar B u r M a n n u s , deezc

Soorc voorftellende mee den bynaam van Oe-

rersf merkt aan, dat zy een kruipende Wortel

heeft , en eene Halm van twee Voeten , ,op-

ftaande, rond, gebladerd, gcknolkeld , met

aFgeboogene gefleufde ftyve Takken ; de Bla*

den een Span lang , Scheedig ,
omgekiomd,

Geutachtig , ftyf , gepunt en glanzig. Het

Bloemhoofd beflaande uit Lancetvormige Blik-

jes en Kroontjeswys gebondelde Bloemen,

wier Kafjcs tweekleppig zyn , .met Stekelige

Borftels van een Handbreed langte.

Onze Ridder merkt aan, dat ditOoftindifche

Zee-Gras zeer groote Koppen heeft, fimen-

gefteld uit Geutachtig ingekrulde ,
gcfpitftc,

fterke, lange, geftrekte Blikjes i l^"«<^" ^^ï'

ken ongcfteeld/» , c^trbfoernige , ongebaarde

Kelken, die veel kleiner zyn.

Hier toe wordt de Strand-Cypems van RüM*
pHius betrokken, die op onbewoonde Stran-

den van byna alle Ooftindifche Eilanden groeit,

en zo ftekelig is , dat men ze niet dan vafi

onderen kan aanvatten. Op fommigen vindt

men het Gewas drie of vier Voeten hoog»

zege

cicuiatk, maxïm-c;, mncronatis.- Piant. 8- Mant.z^

Cyperus Littorens. Rumph, Amb, VI. T. 2. f. 3. Stip»
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Xegtdie Autheur, met Koppen zo groot, dat VL
een Man dezelven raauwlyks kan omvade-

men. Elders vallen zy, met Borftels van om- Hooïd-

trent een Voet langte, doch omftreeks Bata- Kwispei-

via kleiner , en in 't algemeen hadt men 'er^'^'"^"

zyn kortswyl mede, doordien deeze Koppen,
afgeflagen, door den Wind al rollende langs

het Strand werden voortgedreeven : des de

Chineezen 'er een naam aan gaven , beteke-

nende Rollende Doorn, en men mogt ze, zyns

oordeels , wel Windbollen heeten. Op de Zan.

dige Stranden van Ceylon, merkt hy aan, is

het mede bekend.

Ik heb van daar een Plant Fig. i, ontvan-

gen , welke geen andere fcheen te kunnen

^^n, dan dit Kwispelgras. De Bladen , im-

mers, hoewel korter dan in myne Javaanfche

Exemplaaren van hetzelve ,
zyn even zo Geu-

tig ingerold, fpit? als Priemen, ftyf, krom
en naar den voet geftreeken ruuw ; Tjopswys

ontfpringendeuit de dikke Knoopen van de Halm
of Steel , die rond is, taamelyk dik, als een

Schryfpen , en zagt op 't gevoel. Aan den top

maakt hy een Kop of Bol, beftaandeuit traps-

Wyze vergaaringen van Lancetvormige Blik-

jes, die anderhalf of twee Duimen lang, ftyf

en zeer fpits zyn. Maar hier tusfchen komen
twee of drie gedeelde en aan 't end gefpitfte

Koem-Aairen voort , die hetzelve betrekkea

tot het Geflagt van Spmifex , in de Drie- en-

Y twia.

II. Deel. XIII. Stvk.
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VT. twintigde Klasfe , hier agter volgende ; tvaaP

^"YiL^'
opgegevene Plant ,

volgens den Rid-

liooiD- der, buiten de deelen der Vrugtmaaking
' naauwlyks verfchilt van deeze Soort.

Avena. Haver.

Een tweekleppige veelbloemige Kelk, met

een omgedraaid Rugbaardje aan de Kafj es der

Blommetjes, die in de Kelk vervat zyn (*);

onderfcheidt dit Geflagt , 't welk een Pluim

heeft, beflaande uit verfcheide Bloem-Aairtjes.

Daar komen de volgende Soorten in voor.

I. (i) Haver die gepluimd is, met eenhloetnige

SiHHca Kelken, de Zaaden ruig , met de Baafd-

Siberiiche. jes driemaal zo lang ah de Kelk.

In Siberië werdt dit flag van Haver doof

den Pleer, GiXELiw -mdïgtnomcn, die de-

zelve tot de Dravik t' huis bragt. De Halmen

waren drie of vier Voeten hoog ; de Bladen

byna Biesachtig ingerold ; het hadt de Pluim

dikwils over ééne zyde, ge-aaird, een half

Voet of een Span lang, groen, paarsch, vio-

let, of gemengeld uit die Kleuren.

(2) Ha-

O Zie Fig. 44 , Plaat LXXXVir.

(O Avena Panirulata, Calyc. uiiifloris , Sem. hirfuf'*»

Ariftis Calyce triplo longioribtis. Svjl. Nat. XII- G*^

91- Veg. XIII. p. 104. Sp, Plant I. Feftuca GIu""*

villofis , Ar. Calyce triplo lojigioribus. Gmbl. «Sï^- I" ^'

Ik
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("2) Haver die gepluimd is , met fA'eehloemige

Kelken, één Blommeije tweefagtig ^ hyna

ongebaard; één Maiwel^k gebaard.

Op verfcheide plaatfen, in Europa , op de

Velden , onder ander Gras , komt dit Haver-

1

achtige voor , dat aanmerkelyke Verfcheiden-

heden onderhevig is. De Halmen, waarvan

het veelen uitéénen Stoel geeft, zyn van twee,"

drie tot vier Voeten hoog, naar de weeligheid

van den Grond ; de Bladen een half Voet of

langer , taamelyk breed en donker groen.

Somtyds zyn de Halmen van onderen Knoopig
of dik geknokkeld , en de Wortels komen uic

een Knobbel voort, of uit verfcheide Knob-
bels, dikwils vyf op elkander onder aan den
Stoel ; waar van men verfchillende Soorten

gemaakt heeft : maar dit hangt mede af van de

Gronds-

ViER. Prov. 98. ScHREB. Gram. p. 25. T. i. A

diantiia , Flosc. bafi viilofis &c. Hall. Helv. N.

Holcus Avenaceiis. Scop. Carrt. II, N. 1239. G
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VI. Grondsgefteldheid. Ook heeft in de Bloemen

UL een aanmerkelyke verandering plaats , wier

Hoofd- Blommetjes fomtyds beiden , hoewel onge*

/w- lyk, gebaard voorkomen, fomtyds het eene
Haver.

^^^^ geheel ongebaard. Zeer veel zyn de

Bloemen onderhevig , dat alle de Vrugtmaa-

kende deelen in een zwart Poeijer veranderen.

Deeze Feldhaver, hoewel een fchadelyk On-

kruid onder 't Koorn, is, op zig zelf, een der

beste Soorten van Gras, tot Voedzel voor het

Vee; weshalve, in fommige Landen, daar van,

door zaaijing, Xonstweiden gemaakt worden,

die men tweemaal 'sjaars kan afmaaijeo. Zy

is, tenonregte, voor het Ray-Grasf der En*

^elfchen gehouden , en daarom noemt nienze»

in Duitschland, Fransch Raygras. In een Wei-

de van Beemdgras doet zy niet veel goeds;

dewyl zy , te fchielyk opgroeijende en te

hoog, tegen den tyd des Hooybouws reeds

uit haar kragt' gcgroeïd is en verdroogd. Het

Zaad is taamelyk Meelryk , en kan , van het

Kaf gezuiverd , tot Spys gebruikt worden.

Hierom voert zy, misfchien, den naam van

Fromental i by de Franfchen.

(3) Haver die gepluimd is , met de Keïk^

tweebloemig'j de Baardjes tweemaal zo l^iS

als '/ Zaad; de Halm Takkig.

Aan

(3) ^t-^^aPanicnlatn, Citl. bifloris , AiiAis Semine <

i'lo longiuribus. Sp. Ftmt. 15, Mant. 2A.



Aan de Kaap der Goede Hope groeit dit Ha- VI.

verachtige Gras, met Halmen van een Voet,

en bloemdraagende Takjes uit de Oxels der ^!^°°

Jiladcn. Dc Pluim is Ilaverachtig maar klein.

Misfchien zal hier de Kaapfche Haver van den

Heer BuR MANKUS behooren (*).

(4) FJaver met eene verdunde Pluim , tweebïoe- IV.

wige Keihen en Pluizige Zaaden; de Baard- .n/a/"'

jes uveemaal zo lang ah de Kelken. ^^^^

C5) Haver met eene famengetrokkene Pluim ,
^

en t)vee Bloempjes , die aan de tip twee- na.
"'^

Baardig zyn ; het eene gefieeld : 'met een]'^^^^'''^

omgeboogen Rugbaardje.

Gelyk door Kalm, in Tenfylvanie , de
eene, zo is door Loefling, in Spanje,
de andere waargenomen , die tot aan de Kaap
der Goede Hope groeit , zo men aantekent.

Üeeze laatfte komt ook in 't Haagfche Bosch,
en op de Duinen by 't Dorp Hille^om, voor.

Het is een Grasje , naauwlyks een Vinger

lang.
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vr. lang , met veele Halmen cn platachtn'ge Bia-

^
ni^^* ' ^^^^ bovenfte breeder en eene dikke digte

HcKjED- Pluim, de Kelken langer dan de Blommetjes,
' die Borftelig gebaard zyn.

VI. . (6) Haver die gephthnd is , met tweezaadige

Gewoone. Kelken en gladde Zaaden , het éêne een

Baardje hebbende.

Dit is de gewoonc Haver, waar van het Zaad

van veel gebruik is in de Samenleeving. Zy

wordt ten dien einde door geheel Europa ge-

zaaid; doch vanwaar zy natuurlyk afkom flig

zy, weet men niet zeker. Sommigen willen,

dat zy uit Vcldhaver door den Landbouw ge-

kweekt zy; aangezien men haare verandering,

door in 't wilde te grocijen , tot Ydele Haver

ivaarneemt. Dat haare natuurlyke Groeiplaats

op 't Eiland van Juan Fernandcz, in de Groo*

te Zuidzee, aan de Kust van Chili, zyn zou-

de; is niet geloofbaar Immers van waar

zou



Grasplanten.

zon men dan dit Graan, voor de Ontdekking
^^^^^^^

van dat Eiland , bekomen hebben ; daar het- J]].

zelve zo veel Eeuwen reeds is bekend geweest ? s^^
j.""^'

De oudlle Plantbefchryvcrs maakcn daarvan ^^w.

gewag. In 't Grieksch noemde men het Bro-

mos, en de Latynfche naam Avena heeft men
byna in 't Spaansch behoudt;n en in 't Fransch

veranderd in Avoine , terwyl men 't in Italië

Biüva heet, te Mcntpellier Civade , in Enge-

land Oah, in Swcedcn Hafre , en in Duitsch-

land, zo wel als by ons. Haver.

By gelegenheid dat , nu vyfentwintig Jaar Gcfialte.

geleeden , door zeker Bericht uit Sweeden ,

ook alhier veele Liefhebbers van het onder-

zoek der Natuurlyke zaaken zodanig ingeno-

men werden , dat men aan de mooglykheii der

rerander'mg van Haver in Rogge geloof floeg en
die zelfs door Proefneemingen meende beves-

tigd te hebben (*): zyn vervolgens, om de

onwaarfchynlykh' id hier van aan te toonen

,

niet alleen de Pluim en Bloemen, maar ook de

deden der Vrugtmaaking van de Haver , in

vergelyking met die der Rogge, ten naauw-

keuriglle in Plaat gebragt en befchreeven (f).

De bonaan^.m- van Akkors en Weiden fchynt zulks aatx

Onze gcwoona Huver w:ire.

Zie Uilgezogte Fertuuid, 111. D. bl. 418; en Hot!.

Kaat/ch.ïV,D in de Reriditen, bi. 36.

Zie Uitgez. f'erluimi.lV. Deel, TUut XXVII.

il, Deeu XIII. Srvs, ^
^
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^ Jk zal derhalve daar van, noch van de G(?-

ftalte , als zeer bekend , niet fpreeken ; dan

alleen aanmerken , dat de drie Blommetjes ,

aldaar by Letter D vertoond , ook fomtyds

plaats moeten hebben in dc gewoone Haver,

met éénbaardige Bloemen ; aangezien de Heer

Earon van Gleichen, door wien de

Vrugtmaakende deelen zo onvergelykelyk

fraay, door 't Mikroskoop, in Plaat gebragt

zyn, zodanig een Kelk met drie Blommetjes

en één Baardje afbeeldt (*). Indien zyn

Bloem tvs-ee Baardjes had , zou men mogen

denken, of hy dezelve ook van de volgende

Soort had ontleend. Ondertusfehen fcbynt

daar door de zekerheid te vervallen van het

gefielde , dat onze gewoone Haver van die

der Ouden verfchillen zoude ; wel ten voor-

naamfïe daar uit opgemaakt , dat zy de Bloeni

by t^ïi Sprinkhaan vergeleeken , die D i os-

co*

bladz 52. enz. Ce onwo.prfchijnbjkheid zeg ik ,
nïet de

oiimoogUjkfmd , dan in zeker opzigt : aangezien hctzeket

Planten van deezen aart f die door^d^ Cultuur overbU"

vende worden , ja zelfs alleenlyk door de Wiuterkouda

Obfervat, Microsiopiques, 177^. Tab. Vï.
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c O R TD E s zelfs tweepoottg noemt ( * ) ; want
JJ-

de enkele Kelk maakt dergelyke vertooning ,
^°\\\^'

en het is onder verfcheide Kruidkundigen nog
s^J°°^°'

heden zeer gewoon, deAairtjes van alle Gras- Haver,

planten, zonder onderfcheid, altoos, Sprmk-^

haantjes IQ tytelen.

Het Zaad is onder de Graanen allerkleinst; Verfchii

altoos eerst groen, vervolgens Strookleurig,

zegt Hall ER (f). Of zyn Ed. door aJler^

kleinst ook allergeringst verftaan hebbe , is my
bedenklyk: dewyl het Haver-Graan , zelfs uit-

gepeld , zo niet grooter , ten minde wel zo

groot is als dat der Rogge. Ook is niet alle

Haver geelachtig van kleur. De Proefneemin-

gen te Calmar in Sweeden , waar op gedagtc

Berigten fteunden , waren in 't werk gelleld

op zwarte Oelandfe Haver, die niet gemakke-

lyk vnn Rogge te onderfcheiden is , en mis-

fchien dubbelde Baardjes heeft (§). Wanneer

men verder op dewonderbaarlyke verandering

van de Haverpluim door konfdge behandeling

,

vol-

[id eft Cnlmo] Triticum aemulatur & in cncum

jiendentes panmlas vehiü Locuftas bipedcs geril

bus Semen continetur. Libr. II. C. 8;.

viridis , deinde Paleaceus. Helv, inehvat. Tom. ]

(S) Immers uit de Afbeelding by Wë
W^,Pl..o., .oumendu^beipn.

II. Deeu XIII. Stuk.
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Vï. volgens de manier van Wolf, acht geeft;
ATDEi.1,.

^^^^ ^.^^ begrypen, hoe men zig daarin,

sSjk?"" '^^^ te neemen voor Rogge-Aairen, heeft

kunnen vergisfen (*).

Gebruik Het algemeeofte gebruik', dat men van de

van de gewoone TVitte Haver in Europa, of wel in de

middel/te deelen van hetzelve , en in de Zui-

deiyken, heeft, is tot Voeder voor de Paar-

den. Overal, inVrankryk, Neder- en Hoog-

4uitschland, en Italië, maakte men 'er dit ge-

bruik van , zo Lob EL aantekent, maar in

Engeland gaf het raeefte Volk den Paarden

Boonen-Brood in plaats van Haver, meencn-

de dat dezclven daar door tot den Arbeid be-

kwaamer zyn ; hoewel zy daar ook g(jede Ha-

ver hebben, waarvan, gepeld zynde, men in

t Land van Wales Brood en Taarten bakt ,

die hy dikwils hadt gegeten. Zy maaken ,
in

dat Land, van Haveren-Meel , in Water ge-

kookt, een Geley, Flumery genaamd, vyelke

zy warmes in brokjes gefneeden , met Melk

,

Bier of Wyn, en Suiker, als een Lekkerny

ceten. Meest gebruikt men in Engeland Ha-

vercn-Gort of Meel in het Vleeschnat, 'twelk

daar door zeer gezond en voedzaam wordt.

Tot Koeldranken voor Zieken wordt het 'er

ook doorgaans gebezigd. En, niettcgenilaan-

de

(*J Zie Je Figuur Bresl, ^ / , or "t j^ar

«718, pag, ,408.
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(Jc men 'er ongelyk meer zwarte Haver dan VT.

wttc zaait (*), vind ik dat men in Sweeden,

nu dertig Jaar gcleedcn , Proefneemingen in 't

werk gcfteld heeft met de EngcJfchc Witte Haver , '^rrr.

(iie uitmuntend bevonden wcrdt , inzonder-

heid tot het brouwen van Bier, en beter dan

Gerst. Van Haver-Mout was hetzelve, zon-

der Hop, zo goeds als ander Bier, met Hop
gebrouwen (f). Omtrent den Jaare 171 8 was

reeds het brouwen van Haver-Bier in Silezic

te Breslau ingevoerd , daar men het veele Jaa-

ren van Taiwe-Mout hadt gemaakt (§). Het

Brood van Haver is eenigszins bitter en on-

aangenaam, maar de Bry , het Afkookzel of

de Room daar van , veifchaft een uitmuntend

Middel voor de Hoest en andere Borstkwaa-

ien : het Meel dient uitwendig tot Pappen ,

om Gczvvdicn te doen verflaan. In Deene-

marken gebruikt men dezelven , niet zonder

vrugt,tot Winterhielen. In Switzerland wordt

van het gerooste Meel een zeer vocdzaame

Bry gemaakt , die van veel gebruik is in de

Noordelyke deelcn

(7) Haver dk gepluimd is ; met de Foetfleeï-
Jjj'

O RuTTV' mm. lied. Loiui. 1-75. rMr-
(ü St,.kh. fetha.-d. ^aB 17:1. XIII. Band, p. 240.

(5) Bre^iavcr Sau udi; :>e,i , ^ An t:x8, r-r^r.

CV Hau.k.r //''/^. ^'-f'oaf. Tom. II. 23:.

CjJ ^vc.u Panicul'itu, C;il. triHoris &c. Sv. n.vif. 6.

II' Deel. XIII. Siül^
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VI. tjes langer dan de driehloemige Kelk ; tmt

'Afdml.
Blommetjes op de Rug gehaard^ het derdi

^HooiQ. ongebaard.

Deeze Soort verfchilt van de voorgaande j

door het Voetfleeltje der Bloemen , dat langer

is dan de Kelk, waar buiten de gladde Blom-

metjes uitfteeken. Zyjs'cr, voor 't overige,

in Geftalte zeer gelykaan; doch het Graan,

dat in de Gewoone Haver zo digt en vast met

Kaf omkleed is, valt hiev ftaakt gepeld uit

de Kelken, die twee Zaaden bevatten, gelyk

in de andere. Ten tyde van Lobel wcrdt dee-

ze naakte Haver aan de Theems in Engeland,

zo hy zegt , veel gezaaid, tot het brouwen

van Bier. Het Sprinkhaantje is twee- of drie-

bloemig , en de Baardjes zyn niet gedraaid

noch geknikt : zo H a l l e r aantekent,

VUT. (8) Haver die gepluimd is , met driehïoeviigt

Wilde.

Gort. Belg. 27. Jlm, Acad. III. p. 401. Av. C^d. FIo-

re minori, Locuftis glabris bifloris , Ariftatis : Gluma mi-

nori bifida. Hall. Comm. Nw. Cott. VI. p. 19. T. 2 &
A. Avena nuda. C. B. Pin. 23. J. B. Mtft. II. p. 339-

Lob. Tc. 32.

rs) ^f^;/a Paniciilp.ta, Cal. tri floris , Flosculis omri-

bus Ariftatis bafiquc Püofis. Sp, Plant. 7. Screb. Gtatn.

109. T. 15. Gort. Belg, 2-7. Flor. Suec. 97, 101. GorAJï

tis. R. Lugdb, 65. Feftuca Utriculis Lfuiugine flavcscen-
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Kelken; alle Blommeijes met Baardjes en

Haairig aan den Voet. ^\\.
'

In de Zaailanden van allerley Koorn , door ^"^/^^

geheel Europa , komt deeze Wihk Haver als Haver;

een Onkruid voor, Zy heeft de Halmen vier

Voeten
, ja in vrugtbaare Gronden wel vyf

Voeten hoog ; de Bladen glad, fomtyds een

half Duim breed , naar agteren ruuw ; de

Pluim zeer groot en yl,uit Aairtjes beftaande,

die dikwils een Duim lang zyn , met gefpitfte

Kelken en drie of fomtyds ook maar twee

Blommetjes , doch die beiden gebaard zyn.

Ieder Blommetje beftaat uit twee geelachtige

Kafjes, hebbende het eene een geknikt Baard

je, en het Pluis der Bloemfteeltjes is ook geel.

Het Zaad legt in de twee Bloemkafjes digt be-

flooten, die, als het ryp is, van onderen met
geelachtige bruine Haairtjes zyn bezet. Het

derde Blommetje, dat tusfchen de beide an-

deren op een langer Styltje ftaat , is veel klei-

ner en niet gehaaird of gebaard. Dit Blom-

nietje, niettemin, heeft ook zyne Vrugtmaa-

kende deelen , en draagt insgelyk Zaad. Ja

het gebeurt wel, dat het Scyltje hooger uit-

groeit en op zyn top een onvolkomen Blom-

metje heeft, dat dan het vierde, en nog daar

tusfchen óén , dat dan het vyfde is , in eene

zelfde Kelk of Sprinkhaantje.
Dee-

««ts. C, B. Pin. 10. ^gilopsBromoidcsBelgarum. Lob.

^'• 33. Feftuca prior. Dod. Pempt,

a Pml. XIII. Stok.
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VI. Deeze Wilde Haver is aan de geelachtigheid

^^Ul,^' der Pluimen kenbaar. In zwaareKley-Grondea
Hoof-D- vindt men ze niet veel ; om dat het Zaud daar

mide ZO niet kan indringen ; want hetzelve valt met

zyne Baardjes af, en wordt dan door den Wind

her- eh derwaards gevoerd. Ook kruipt het ,

dus in eeij Koornhoop zynde , tusfchen het

andere Graan door, tot aan den Wand. -Als

nien van dit Zaad, met zyne Kafjes en Baard-

jes, een hoopje by malkander heeft, cn het-

zelve nat maakt, zo komt 'er, door uitdroo-

ging , een aartige beweeging in , als of het

ievendige Diertjes waren. Dit gefchieit door

de uitrekking en inkrimping der Baardjes, en

heeft aanleiding gegeven tot het maken van

zekere Hygrometers , om de Vogtigheid of

droogte der Lugt waar te nccmcn. De dikte

en langte der Baardjes, maakt dezelven daar

zeer bekwaam toe. Door voÉ^tigbeid worden

zy rcgt , en verlangen zig ; door droogte

krimpen zy in, en zulks is de Grondflag van

deeze Werktuigjes, die niet alleen aartig, maar

ook by fommigen in veel achting zyn (*)-

In Vrankryk noemt men deeze Soort Ilare-

rotiy in Engeland Povrc 0.:ts , of ook Gebaard

Haver-Gras , wegens de veelheid en langte der

Baard-

Des Barbes on fait 1'Hygrometre de Magnan-

Vaill. Bot. P.n. p. 19. A.ifta Hyprometra Ans''Or"ni-

JoHKEN Vndtmecum, Mvgrometrum Juiaeiui ex Arifta.



Baardjes weshalve men ze in 't Nederduitsch

Gehaarde Evene getyteld vindt. In Landen, met

Duiven-Mest toegemaakt 5 wordt het veel ge-s

vonden : want de Wilde Duiven , de Graantjes

inflokkende, loozen dezelven onverteerd. Het

Zaad gelykt veel naar Tarwe -Graan, doch

fchynt niet goed te zyn om te eeten; worden-

de zelfs van het Vee, zegt men, niet genut-

tigd. Misfchien wordt het van 't Ongediert

gegeten i alzo men 't , in Duitschland, ook Mui-

zekoorn noemt. Mooglyk zal de bitterheid ,

welke fomtyds in 't Roggenbrood plaats heeft,

daar uit ontllaan. Ondertusfchen is dit Zaad

20 duurzaam, dat het, wat diep in de Grond

Taakende, dikwils na het tweede of derde Jaar

Weder uitfpruit, tot nadeel en fpyt der Land-

bouweren ; terwyl bet zig ook , in 'c eerfte

opgroeijen , niet onderfcheiden Iaat van de

gewoone Haver. Daar zyn derhalve verfchei-

de Middelen bedagt , om de Landen van die

Pest te yerlosfen. De groene Halmen even-

wel zyn , eer het in Bloem fchiet , een aan-

geoaame Spyze voor de Beeften.

(9) Haver , die gepluimd is , met de Kelken

hyna driehhemig^ alle de Blommetjes ge-

haard^ met Haalrige Foetjes.

In

C9) Avena Paniculata , Cal. fubtrinoris , Flosc. omni-

iL Desl. XIII. Stuk.
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In Switzerland, Ooftenryk en Duitfchland,

^'
als ook by Haarlem, is deeze Soort van Ha-

• ver gevonden, die hec derde Blommetje on-

volmaakt heeft 'en met een klein Baardje voor-

zien. De 'Haairigheid is Zilverachtig bruin-

rood. H A L L E R heeft dezelve voor een Ver-

fcheidenheid van de geelachtige, die volgt,

gehouden. De Halm is omtrent drie Voeten

hoog.

(lo) Haver, die byna ge-aaird is , fm om-

trent driehloemige Kelken , aan den Voet

haairig en platte ruigachtige Bladen.

In Engeland, Vrankryk , Duitfchland, a^s

ook in Rusland en Siberië, komt deeze Soort

op de Velden voor , die ook in Switzerland

gemeen is; een fraay Gras, zo de Heer Hal-

tER aantekent. Het heeft insgelyks de Hal-

men drie Voeten hoog, en ruige Bladen, by«

kans een half Duim breed, met ecne lange,

.
Belg, II. N. 112. Gram. P^at villofii

ex Argenteo dilute fpadicea f. fuscS. Sci

Fol. planis pubescentibus. Sp. PI. p. „65. Mant. 327-

Av, triantha Loc. terètibus eredis. Hall. Helv, N.

1498. Avena Cal. trifloris , Pan. nutante &c. Gmel. Si^-

I. p. WO. Gr. Avenaceum hirfutum &c. Scheuchz. Gu
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yle, opftaande ^air , van Kelken die
^^^^^ ^

glanzig zyn, van onderen Violet. Hierdoor ^^ju,

heefede Pluim eene Tierlyke bonte Kleur. De g^»^'

Blommetjes , daar binnen , doorgaans drie

,

Tomtyds ook vier of vyf in getal , hebben zeer

Haairige Voetjes en altemaal een Baardje op
<Ie Rug. Door de vlakke Bladen is het van
(Ie Weid-Haver , die volgt , meest verfchillende.

(ii) Haver, die gepluimd h , me} Kelken J^I*

vyfbloemig ; de huitenfte Blommetjes en ften

Baardjes aan den Foet gchaaird ^ b?"re?
himicnjlen ortgebaard.

In Spanje is deezc door A r/r stroem et;

waargenomen , die overeenkomftig fchynt tc

zyn met het Allergrootjlc ïlarcrgra^ dat de

Heer Mag nol by Montpellier vondt, met

Halmen van drie of vier Voeten hoogte, de

Bloemen wit gewold cn zeer lange Baardjes.

(ï2) Haver met een losfe Plinm en korte drie- X\]

hloemige Kelken ; alk de Blommetjes ge-c^ns^'

haard hebbende, Gee

(\riftis longioribus bini

'bus Ariftatis. Sp. Pla.u

I. Dekl. XIIL Stitk.
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In de zelfde Gewesten, byna, als de Rüig-

ArDEEL. achtige , voorgemeld , komt deeze voor, die

Hoofd- door haarc ficrlyk geele losfe Pluim uitmunt;

weshalve menze , in 't Hoogduitfch , Goud-

Haver.' Haver noemt. Zy is ook in ons Land ge-

vonden. Zy groeit zo wel op laage natte

Weiden , als op Zandige Heuvels en Geberg-

ten. Hierom valt zy ook in grootte zeer ver-

fchillende ; met de Halmen van anderhalf tot

drie Voeten lang, dun en knoopig, overend

ftaande , met korte , groene niet zeer breede

Bladen ; aan 't end eene gearmde Pluim heb-

bende , die veel naar de Pluimen van het

Beemdgras gelykt. De Aairtjes zyn zeer

klein , met geelachtig groene Kelkblaadjes >

ieder twee, drie of vier Blommetjes bevat-

tende, die roode Meelknopjcs hebben. Het

Zaad, dat zeer klein is en langwerpig dun,

heeft eene geelachtige Kleur,

Deeze Geelbloemigc of Goud - Haver heeft

aanmerkelyke veranderingen. De Bladen zyn

fmaller of brecder , op vette, vogtige Gron*

den glad , op fchraale , hooge , ruuw en zo

ruig, dat het Gras zig gantfch bruin vertoont'

De

II. N. 114. GoUAN HIonsT». sv Schreb. Crat», 72. T.

9 Gmel. Sib. T. p. 129. N. bj. R. Lugdb. 66- F''

Snee. II. N". 103. Avena triantha , Locuftis teretibus.

Hall, Heh. N. 1497. Gr^^m. Aven. Pr^t. elatius-

Pan. denfi flavesconte. Scheuchz. Gram. 225-

Aven. Prat. elatius &c. Schsüchz. (auvu. 333. MoR'
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De gcmeenc heefc de Aairtjes kleiner, "^et^^T.

twee of drie Blommetjes; de hoogere heefcze ^u.^'

grooter, met vier of vyf Blommetjes in ééne^°^^°'

Kelk. Ook is de Kleur der Pluim fomtyds coud^

bruinroodachtig. Zy kan zeer wel tot Voed-"^^^*"'-

zei dienen voor het Vee , ten minfte voor

Schaapen ; doch 'er is weinig kragt in : des

het te verwonderen zy , dat Miller dit

Gras zo uitermaate pryst

(13) Haver tlie ge-aaird is, met vierhloemi' Xlir.

ge Kelken , die langer dan het Blommetje fya^,^ijf_

zyn, Bröofche.

Deeze Soort , die in de Zuidelyke deelen

van Europa groeit, is aanmerkelyke verande-

ringen onderhevig , gelyk blykt uit de Afbeel-

dingen van Barrelier. Dit is misfchien

dereden, datLiNN^us thans de Kelken

langer ftelt, die zyn Ed. bcvoorens gezegd

hadt, korter te zyn dan de Blommetjes (f).

Dit haalt de Heer S c h a e b e r aan , doch mist

(0 Gardmers Dilitoiutry ahriJged. Art- Granwt.

{il) Avem Spicata. Calycibus quadrifloris Flosculo

f. 3. Gram. LoUaceum hiifntum , fpuiium , Ariftis ge-

iiiculatis. Barr. /c. 905. Gr. Loliaceum Spica longisfi-

ma Ariftata. Büxb. Cent. V. p, 20, T. 39. f- i- Gouaü

(Ü Avena Spicata Flosc. fubquatcmis Calyce longio'

Silus. i^i;. Fla>2t. 10.

n. Defu XIII. Stuk.
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Akdffi
^ aanhaaling der Plaaten van Barre-

iii.
* LIER, door wien dit genoemd wordt een

llvlT Dol^kachtig , ruig ., basterd - Gras , met geknikts

Baardjes. De Halmen, die meest op den Grond

leggen, zyn dikwils maar een Span lang, ten

deele met korte Blaadjes , ten deele met de

Aair bekleed, wier Aairtjes ook wel drie of

vyf, ja- tot agt Blommetjes bevatten. Men

heeft 'er Verfcheidenheden van , ten opzigte

der ruigte of gladheid van de Bladen. De

' broofchheid der Aairen geeft den bynaam

aan deeze Soort, die haare Groeiplaats op

drooge Gronden heeft.

XIV. (14) Haver, die hyna ge-Aatrd is, met ryf-

Pmfet'fis.
bloemige Kelken,

Weid-
Haver.

,^ Q^j^j j^j. j^jQ^n^^fjgg ^ volgens het wel-

ke onze Ridder den reeks der Haver -Soorten

gefchikt heeft, niet zeker gaande, gelyk wy

dit verfcheide maaien gezien hebben; zo be-

floot Doktor ScopOLi, dat deeze en de

twee voorgaande, met en benevens dc Naak-

te en Geelachtige, en nog twee anderen, ge-

Av. Cal. trifloris , Pan. erefta , Fol. S

'SYA. I. p. ,2-. Gram. Aven. elatius , Fo
glabris. Mor. Hijl. III. p. 217. S. 8. T.

:

Locuftis fplendentibus et ticornibus, \ai\.



Grasplanten. 337

voeglyk tot een zelfde Soort, onder den naam vr.

van Haairige Haver , konden famengevocgd

worden. Ik weet niet, waarom zyn Ed. alle

^

"oofo-

de Europifche dan niet by een genomen heb-

bs, onder den tytel van JFihh Haver. Im-

mers verfchilt deeze Weid - Haver ook van

de Ruigachtige weinig, dan doordien de Bla-

den niet vlak , maar ingerold zyn ; 'c welk

evenwel een weezentlyk onderfcheid maakt.

En zo is 't ook gelegen met de overige Soor-

ten. In fommige deelen van Sweeden groeit

deeze Weid- Haver zo fterk op de Berg - Vel-

den, dat 'er de Geneverboompjcs door ver-

flikt worden , doordien zy 'er al het Voedzel
aan beneemt.

(15) Haver, die ge-Aalrd is , met de Kei- XV.

langer dan de zesbloemige Aairtjes ; Sj^i^atT

het buitenjle Bloemblaadje aan de tip ge-

haard en Forkachtig,

In Penfylvanie groeit deeze, een fmal Gras

aiet Liniaale Bladen , de Aair famengefteld uit

<lrie of vier opftaande Aairtjes , die ceniger-

inaate gedeeld zyn, en 'ieder een tweebladi-

genKclk hebben, langer dan het Aairtje, dat

zesbloemig is.

06)

^/'.'f/rtwr^isi'''*

''^"^^ Aiift^itu, fur.,Uü«iue.

ïl- XIII. Stos.

^
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n- (ró) Haver , tJie hykans ge-Aaird h , mci

tweelingfe Jatrtjcs , het éém gefieeld;wyd

)oiD> gemikte Baardjes cn agthloemige Kelken»

^l;^ By Montpellier is door den HeerGouA.\
moi- deeze Soort van Gras gevonden ; die ook in

tavik- S witzerland voorkomt , by S c h e u c h z er ,

'se- Glad fmalbladig Alpifch Harer-Gras getyteld.

De Halmen , twee Voeten lang» hebben naauw-

lyks de dikte van een Speld , en de Kelken

zyn doorgaans met agt Blommetjes gevuld.

Door den Heer Forskaöhl is, in de

Woeftynen by Kairo , de voor gemelde drie-

bioemige Penfylranifche , en buitendien nog

tweederley Wilde Haver, in Egvpte waarge-

nomen (t>

L A G ü R u s. Haazeflaart,

Een korte ruige Aair, eenigermaatenaareenc

Haazeflaart gelykende, heeft dien naam aan dit

Geflagt doen geeven ; weshalve fommigen he*

Fluweelgras noemen. 'De twee Kelkfchubbetjes

zyn geheel ruig of loopen in een tiaairig Baard-

je uit: het bultende Bloemblaadje heeft twee

end -Baardjes, benevens een derde, dat om*

(i6) JIiena fiibrpic
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geboogen Is (f). Dit Geflagt bevat dc twee

volgende Soorten.

CO Haazeftaavt mei eene Eyonde gehaarde

Dit Gras groeit in de Zuidelyke deelen van

Europa en is in Vrankryk niet ongemeen,
By Montpellier vindt men het langs de ge-

heeie Zeekust en aan de Oevers der Meiren

:

zo ook in Provence. By ons zou het , vol-

gensBoERHAAvE, ook inlandfch zyn. De
Halmen zyn één of anderhalven Voet hoog,

opftaande , glad , met Leedjes ; de Bladen

breed, lang, fpics en flap. Zelfs zyn de Hal-

men en Bladen met een fyn Fluweelachtig

Dons bedekt. De Aair, op 't end der Halm,
is Eyrond, één of anderhalf Duim lang; be-

ftaande als uit zeer fyn Pluis, van geelachtige

Haairtjes, voortkomende uit eene witte Wol-

ligheid. Deeze Haairtjes zyn , door het Ver-

grootglas gezien, niet rond, maar plat, even

als in het Fosfeftaart Gxzs, voorheen befchree-

ven ; welken naam men ook aan dit gegeven

heeft. (2)

(i) Zie Fh. 22 , op Plaat LXXXVII.

(O Lagrr:!s Spica Oviita ArilUifl. Sijli. Nat. XIT.

Gen. 92. rrs XIII. p. 105. Cïort. Belg. 27. H, aiff.

25. ScHREB. Gram. 143. T, 19. f. i. Barr. Ic 116. f. 1,

-i. Vieatr. 56. Gr. Spie toment longisfimis Ariftis doua-

'um. SCHEUCHZ. Craw. 58. Gouan Monsp, 54.

,

n. Debu XIII» Stuk,
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(2) Haazeflaart met ecne Holronds ongehaardi;

Aalr.

Dit komt in Italië en de Levant voor , als

ook by Montpellier en in Provence, op vog-

tige plaatfen , volgens den Heer Gerard ,

' die het aldus waarnam. Het heeft veele regte

eenvoudige gladde Halmen , van twee Voeten

langte en daar boven. Do Worcelbladen zyn

taamelyk lang; de Halmbladen korter dan de

LeeJjes , en hoe hoogcr hoe Scheediger. De

Aair, die naakt is, een Span lang, heeft on-

geftee'de Bloemen, met tweekleppige Kelken,

die van buicen met eene lange Wolligheid be-

kleed zyn. Het Blommetje , korter dan de

Kelk , is zeer klein cn tweekleppig , roet hoog

gecle Meelknopjes en ruige Stempels. Som-

tyds zyn de Meelknopjes bruinachtig rood,

waar door dan de Aair eene rosachtige of

paarfche Kleur, ak van geflippelde Zyde of

Fluweel, bekomt. Tabernemont zou dit

Gras ook by Gent in Vlaanderen gevofldeQ

hebben.

Arun^

(2) Lagurits Spici Cylindrica mutkS. Sp. Tlu'-'t. 2.

Ger. Prov. 103. Gv. Alopetiiros Spici Jonga romentofi

vatum. C. B. Pw. 4. TiJtr. '^ól. Gr. tom. C'ret. Si>i*

CHtiim. ScHELCH/. Gr. 57. Gr» Prut, Alopcciuuyi
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A R ü N D O. Riet. ^vr.^^

III.

Onder den gemeenen naam van Riet zyn de Hcoïn-

Planten bcgrcepcn , die, behalve de algemee-*™'''
'

ne Kenmerken, van drie Meeldraadjes en twee

Stylen of Stempels, in tweekleppige Kelken

famengehoopte Blommetjes hebben, binnen

den Kelk met Wolligheid omringd

Van de zes Soorten , by Linn^eus ^oor-

komende , is de eerfle , als geheel Boomach-
tig ^ynde, reeds lang te voeren door my be-

fchreeven (f). Dezelve, naamelyk , is het

Bamboes- Riet, in Oostindie van veel gebruik,

gelyk ik aldaar verhaald heb. Hier volgen nu

de overige Soorten.

( 2 ) Riet met vyfhkemige Kelken , een ver- ii.

rpreïde Pluim en Heeflerige Halmen,
i)o"ai°'

In de Zuidelyke deelcn van Europa, inzon-ri<^t«

der-
(*) Zie F,g. 45 , op Plaat LXXXVII-

(1) Zie bladz. 58, in het II. Stuk.

(2) Arimdo Calycibus (luinqueftoris , Panicula diffufa,

Ciiimo Fruticüfü. Sijjl. Nat. XII. Gen. 93. reg. XIII,

106. Sp. Plant, 2. Ar. Cal. trifloris , Paniculi diffu-

fa. R. Lugdb. 66. MiLL. DU1. N. 2. Forsk. ^g- ^'-«^

V- ?3. Ar. Caule Ligiiofo geniculato , Fol. latisfimis ,

Locuftis trifloris. Hall. helv. N. 1516. Ar. Sativa. / ^r.

Clif. 7. H, Cltff. 26 Ar. lativa q. Donax Dioscoridis.

C. B. Pin. 7. Theatr. 271, Scheüchz. Gram i-g. Ar.

maxima m. Hortenfis. J. B, Hijt. II. p. 486. fi. Ar. I.i-



302 Driemannice

VI. derheid in Spanje, doch ook in Swftzerland,

en zelfs in Siberië , komt die Riet voor , dat

Hoofd- .van ouds Bomx is genoemd geweest. Het

Jlèrget
^^^^^ Zaay-Riet geheten of Tam Rietf

Riet.' in onderfcheiding van de Wilde Soorten , en

Cyperfch of Spaanfch Rieiyna^r de Groeiplaats,

of Hengehiet, naar het gebruik. „ Het is ge-

j, noeg bekend, in de Hoven en bezaaide plaat-

3, fen van Languedok,(zeid Lobel;) zo dat

„ de Boeren daar van Spinrokken voor de

„ Vrouwen maaken, en dwarfe Stokken , om

„ de Venfters vast te fluiten: men buigtzeook

„ tot de Boogen van Pricelen en ander Sic*

5, raad der Hoven, en fteektze in den Grond,

5, om de Wyngaarden aan te binden." In 't

Franfch noemt men het Canne^ te Montpellier

Cana^ alwaar het overal voorkomt in de Tui-

nen en aan dc kanten der Landeryën. Dit

komt daar van , dat men het dikwils aldaar tot

Wandelftokken gebruikt, gelyk de Weevers

'er alom ook hunne Kammen van maaken. Het

« blyft over , en groeit na 't affnydcn ftceds

wederom by den Wortel uit: des men 'er, in

de Zuidelyke Landen , een geduurigen Voor-

raad van heeft.

Het is een dik Riet , uit veelc Leden be-

gaande, als bekendis, die ieder een taamelyk

breed Blad uitgeeven. Lt Switzerland groeide

het zes Voeten hoog en daar boven ,
zegt dc

Heer Haller. Wy weeten, dat het daar

niet by blyft ; gelyk ook anderen de \ioog^^

op
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np vyf Ellen, en de dikte als van een Piek- ^i*

fteel, begrooten. iii.
*

De Heer Fo rsk aö hl nam het in Arabic
.^J^»;"'

eii Egypte waar , van agt tot veertien Ellen HengeU

hoog en fomtyds Takkig^ zo dat het een ge--^'^*

heelen Boom moet gemaakt hebben (f ). Het
hadt de Bladen , aldaar , dikwils over ééne zyde

,

groen , van onderen met een witachtige mid-

del-Rib: vlak, aan den voet wit, aan de kan-

ten niet gehaaird, in 't midden langst, de Halm
ten halve omringende. De Pluim , aan 't end,

was uitgebreid, geelachtig, hangende naar den
W ind over ééne zyde. De Kelken waren drie-

of vierbloemig , en hadden het ééne Bloem-

klepje gebaard. Twee of drie Blommetjes

kwamen in Switzerland flegts inde Kelken van

dit Riet voor , zo H a l l e r aantekent en
SciiEUCHZER afbeeldt; maar de Heer Turra
hccfc dezelven, in Italië, doorgaans vyfbloe-

mig bevonden.

Behalve dit Riet, dat aan de Becken in Ge-

lukkig Arabie, en te Rofette in de Grafton

gemeen was, wordende by de Arabieren Ka^

faby en by de Egyptjcnaars Buz Haggni ge-

noemd ; kwam dien Kruidkenner aldaar een

verfchillend voor , niet minder groot , met

kant-

en Hy zegt ühice, doch ik denk, dat het maar C«.

was het dan nog by de twhtlis roeten hoog.

II. DEEt.IXIlI. Stok.
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afd^eel
^^nthaairige Bladen , aan den voet wit en ruig,

III.
* voor 't overige gertreepc , vlak en geheel groen.

a^K?"" Dit of het andere, en een Soort van Suiker-

Hengel- Riet*, bekleedt de Oevers van denNyl, zegt

^"J'zie i" Noorden en de

biadz.i46.Mangles-Boomen in Indie. De Egyptenaars

gebruikenze tot leevende Haagen , die dikwils

zes of agt Ellen hoog opgroeijen , zynde met

een Sloot omringd. Bovendien worden de

buitenfte dikwils , tot meer veiligheid en be-

fchutting , met twee reepen van Palmboom-

bladen famengeftrengeld. Men wil, dat in

een Kistje van zulk Riet Mofesj nog zeer jong

zynde, gelegd zy en op 'c Water gedreeven

hebbe (t).

l„. (3) Riet v^i vyfl/oemige Kelken en ecm ksfc

Arundo Pluhn
Tltragvu-

•

^ Water- Dit is het Gemeene Riet, dat aan de kanten

der Wateren, en in dezelven , door geheel

Europa groeit en ook zeer gemeen is in Sibe-

s r. Phrugmites Dioscoridis. C. B. Pi'^- iS^

Gi^am. i6r. Ar. Piiluftris. Camer. £fit, Ji- fi*

vulgaris &c. Scatucjiz. dam. iti, _
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Graften, Slooten, Vaarten en Rivieren, daar Vr.

mede op veelc plaatfen digt geboord zyn. ïïff'^

Mooglyk zal de fcheiding, welke het dus tus-j.^ooFD-

fchen Water en Land maakt , aanleiding gege- j^a(ff<

ven hebben tot den naam Fhragmites, dien het^'''-

by de Ouden voerde. Anderen leiden dien af

van de Schuttingen j daar mede op de Zaay-

Landen gemaakt, waar toe het nog heden wel

ineenigc Tuinen dient, tot brccking van den

Wind. Anders noemt men 't by ons gemeenlyk

Dek- Riet y om dat het alom flrekt tot dekking

der Boeren Huizen. Dergelyk gebruik werdt

zelfs in Arabie gemaakt van zulk Riet, dat by
groote Bosfchen , verfcheide Ellen hoog

,

groeide in een Mcir , agc Uurcn bezuiden de

Stad Suéz , doch niet aan de Oevers van de Roo-
de Zee , noch aan die van den Nyl , gevonden

wordt ,zoFoRSKAÖHL aanmerkt. Het werdt

van daar , ten dien einde, door Egypte en A-

rabie vervoerd.

Dit Riet, in 't Franfch den naam van Rofe-

««, in 't Engelfch van Reed^'m 'tHoogduitfch

van Rhor voerende , is ten opzigt van zyne

Geftalte zeer bekend. Het groeit met zyne

dunne Halmen, die hol zyn , en weleer tot

Herders - Fluiten gediend hebben , dikwils

meer dan eens Mans langte hoog ; doch blyft

ook wel veel laager. Het heeft Houtige ,

knokkelige kruipende Wortels , welke zig vast

onder elkander ftrengelen : zo dat het by ge-

heel»
11. Deel. XIII. Stuk.
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Vï«^ heele Bonken , als Eilandjes , van den Wal
'^11.

' afgefcheiden, op 'c Water ^ryven kan. Ook

JJ^*"*"
ondervinden dit de Landlieden , tot hunne

mter- fpyt , in veele broekige Landen ; daar het

^^f' naauwlyks uit te roeijen is. De Bladen , wel

een Duim breed, fpits aan 't end, ftevig en

geflreept, hebben fcherpe kanten; daar men

ligt de Handen aan kan kwetzen , wanneer

men het vattende 'er door haalt. De Pluim,

dikwils een Voet lang en bruinroodachtig

,

doorgaans over zyde knikkende , beflaat mt

een menigte van lange dunne Aairtjes, die

van twee tot vyf Blommetjes bevatten. Na

het bloeijen fchynt deeze Pluim byna geheel

uit Pluis te beftaan , dat de Steeltjes der Zaa-

dcn omkleedt , en is witachtig graauw.

Behalve het voorgemelde gebruik dient bet

Riet tot Matten, ter dekking van tedere Planten

voor de Koude, als ook tot Wanden van Hut-

ten of arme Latidwooningen. Het is , in zyn

geheel, zoet van Smaak, inzonderheid de jon-

ge Spruiten en de Wortels , die eenigermaatc

ivalgelyk zyn. Men heeft 'er, op 't voetfpoor

der Ouden , kortlings wederom in de Genees-

kunde gebruik van gemaakt. Mooglyk zyn

zy wel zo dienftig en kragtig als Gras - Worte-

len, 't Kan ook vvel zyn , dat men 'er in fom-

mige Landen Brood van bakt , na dat zy fyi^

gemalen zyn ; gelyk ik gemeld vind. De Pluim

wordt inSweedcn gebezigd , om de Wolgroco
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te verwen. Het Pluizig Zaad kan doofheid ^^0/;,

veroorzaaken , wanneer het met zyn Kaf in 't ^^^^-j^

Oor raakt ; om dat het 'er naauwlyks weder «tuk.

uit te krygen is,

( 4 ) Riet met eenhloemige Kelken , eetie op'

ftaande Pluim , de Bladen van onderen epigejos^

Op drooge Heuvelen in ons Wereldsdeel,

als ook op onze Duinen , komt deeze Soort

voor, die veeleer den naam van Rietgras zou
verdienen. Zy heeft de Halmen maar twee

Voeten, zegt Linn^us, hoog, dikker dan

die van Tarwe; de Bladen een Vinger breed,

cn eene digte opgeregte Pluim. In Sweeden

werdt het Berg. Riet geheten. Forskaöhi,
vondt , by Alcxandrie in Egypte, een Riet,

waar aan hy deezen bynaam geeft. Dit hadt

eene Aairachtige Pluim , en opflaande byna

famengevouwen Bladen ; agterwaards aan dc

kanten ruuw en met een witte Streep van bo-

ven, in 't midden van het Blad; meteen ftyve

fteekende Punt (f).

Cj)

(4) ^ymido Cal. unifloris , Panit. crefta , Fol. ftibtuf

gjabris. Sp. Plant, ^. Gort. B^lg. 11. N. 117. Fl. Stuc,

ftriaa. Hall. He!v. N. 1520. Ür. Arundin. Paniculatiun

Ct) fl<^r. Mgifpt. Arob. p. 23,

IL Dekjc. XIII. Sitis»
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VI. (5) Riet met eenhloemige Kelken ^ Wolligi
ATDKEc. Bloemen en Takkigc Halmen,

HOOTD-

Deeze Soort noem ik Wetd-Riety om dat

jqrmdo 2y op Mocrasfige ^\'eiden in Europa groeit.

gro/liT"^'^^
de Veenige Bofchvelden der Laplandfche

Weid- Woeflenyën komt dezelve, zegt onze Ridder,

doorgaans voor. Aan de Rivier Meva in Rus-

land is dit Riet , volgens den Heer de Gor-

ter, gemeen, en, volgens Gmelin, door

geheel Siberië zeer gemeen. In Languedofc

en Provence groeit het by ander Riet aan al*

lerley Wateren ; in Switzerland op vogtige

Weiden; hier te Lande op vette vogtige

kers en Velden, by dc Stad Delft en inde Be«

tuwc.

Men noemt het Pluim ^ Rietgras Volgens Lo-

BEL , die zegt, dat het op dc Doornachtige

kanten van fommige Velden in Brabant en

Vlaanderen groeit. De Halmen heeft het, vol-

gens StHEucHZÊR, drie, vier of vyf, Voe-

ten hoog, uit verfcheide Leden bcflaande, en

dc Bladen een Kwartier Duims breed , ruuw

of

(5) yiriirJo Cal. unifloris Ixvibus , Coroll, Lanugltif-'"

fis, Culmo RamoR). Sp. Plant, 5. Gort. Belg. 18. -f"

Snee. 100 , 107. Oed. Dan. 280. R. Lugdb. 66. Goüa:!

Momp. 55. Ger. Pïov. 104. GiMEL. Sib. I. p- 126- Ar.

Locuftis unifloris pappofis mnticis. Hall. Hek'. N. 1519-

Gr. Arunainaceum Pan. molli fpadicea majus. C B. P'f'

7. ScHRucHz. Gr. 122. Tab. 3. f. 3. /"rWr. T- 5"

Calamogroftis quorHndam
, rulgo Gramcii Plumofum. ï-»»-
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of fcherp jn 't aancaften. Uit de Oxels der
jj^^^^

Bladen komen dikwils Takken voort. Het 111.

*

heeft een digte Pluim , of Aair van onp^elykesSK?^

dikte, met ontelbaare Bloemen ; de Kelken

Violet , de Blommetjes als bewonden met een

witachtig Dons, dat de geheele Pluim, inzon-

derheid ryp zynde , Zilverkleurig maakt. Voor
(Ie Beeftcn is het onnut , hard , onverteer-

baar.

(6) Riet met eenhloem'ige Kelken ; de Bladen VI.^

ingerold 3 met ftekelige fpitfe punten, Arenm

Dit eigentlyke Zand- Riet groeit alom aan^'^*^'

de Zandige Zee-Kuften van Europa, op de

Duinen of Zanddyken niet alleen , maar ook
in Valeijen en op de Oevers van Meiren , ge-

lyk GouAN het by Montpellïer vondt. Het

komt opSt. Pieters- Eiland by Petersburg voor,

en de vStrandcn van den Noorder Oceaan ,

daar de Laplandfche Bergen teneinde loopen,

heb-

Có) Amado CïJ. unifloris , Foliis involutis inucrona-

to-pungentibus. ^y. Plant. 6. Gort. Belg. ^%Fl. Suec.

Ï02, loB. GouAN monsp. 55- G^^- P^'t'. 1O4. Gort.

bngioribus. C B. Fuu 5. Sp:cA Secalina. Theatr, 67.

Gr. Spie. Secalinum maritimum maximum, Spici Ion-

giore. ToüRNF. 528. Schkuchz. Gram. 138. Spur-

tum tertium. Clus. Htsp. 508. SiJartum noftras. Lo».

Aa
n. Dkei,. XIII. Sxük.
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VT- hebben ook, doch zeldzaam, dit Gewas, dat

^uL^' derhalve van de Koude weinig aandoening

sSk°^°' heeft. Men betrekt het toe de Soorten van

Sparttim en noemt het by ons Helm ofDuwhelm^
Mm. ^eike benaaming , om dat dit Woord gemeen-

lyk een Hoofddekzel betekent , door fommi-

gen daar van afgeleid wordt , dat het tot be-

fchutting der Duinen voor 't verftuiven

ftrekt (t). Anderen , die het Halm uitfpree-

ken, willen, dat deczc naam van de zout-

he'd der Zee , volgens het Griekfch, afkom-

ftig zyn zoude. Het een of andere kan naauw-

lyks plaats hebben , en , indien het gelyklui-

dend kon zyn met Halm, dan zou ik het

daar van afleiden, dat het de Bladen altemaal

van cene Halmachtige gedaante heeft, en dus

byna niets is , dan eenc vergaaring van Hal-

men : zo dat men het met regt kon noemen

Halmkrmd en vervolgens Halm.

Dit Duin-Helm, by geen waarfchynlykheid

door ontaarding
, gelyk fommigen willen, van

het Spaanfche Baardgras of Priemgras afkom-

ftig, is een Grasplant, die met lange, witte,

Houtige Wortels door den Grond kruipt, en

uit derzelvcr Knoopen telkens nieuwe Scheu-

ten uitgeeft. De Bladen , Scheedachcig el-

kander by den Stoel omvattende, zyn, ie^^e^^

op

(i) Sic difïiis qiioci ut Galea Capnt , ila kk ff.ttex^i^

tmniat abArenccincurf;,. Kiliaan.
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op zig zelf, ter langfe van een Voet ofmeer, ^^-^
zodanig ingerold, dat zy zig als Biezen ver- iii.

toonen, hebbende aan 't end een flyve fpitfe s^ukT"*
M-elige Punt. De Halmen ,' hol en knoopig DuIk.

als Riet,- wat hooger dan dc Bladen, hebben
«en Aair, veel geiyirende naar die van Rog-
ge, vier of vyf Duimen lang , ter dikte van

een Vinger, ruig en ruüw, in 't eerst donker

paarfch, vervolgens witachtig, uic fpitfe Kelk-

hfjes beftaande , die een enfceld Blommetje

bevatten. De Plant is voor 't overige van

cene blaauwachtig groene Kleur en zeer glad

;

doch door de Punten der Bladen kan men zig

onvoorziens de Handen en bloote Beenen
fewetzen.

Behalve de gemeene Soort", die op zeer

veelc plaatfcn aan en op de buiten- en binnen-

Duinen van ons Land , als ook op de Velu-

^e, 't zy natuurlyk , of door plantinge, voor-

komt, valt een hreedbladig Helm, digt aan 't

Zee-Strand, by Zandvoort, op de Duinen,

en één met korter Bladen , op fommige plaat-

fcn
, onder 't voorige : terwyl men een aller-

^mtfle Soort van Helm by Scheveningen aan-

treft. Die zogenaamde Rogge - Aairen , wel-

keo op 't Zand in de Zee by Stavoren in Vries-

land grocijen zouden , zyn niets anders dan

Aairen van dit Helm. Het bygeloof wil , dat

*Jezelven uit in de Zee ^efmeeten Koorn zou-

den ontftaan zyn : maar 't is buiten twyfel

iT ^ -
Deel. XIII. Stok.
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nog het overblyfzel van een oudtyds aldaar

^ gewezen Zee -Strand.

De Natuur fchynt deeze Plant , in 't by-

zonder, gefchikt te hebben, oin het Zand

der Zee-Oeveren by een te houden, en dus

is 'er , na alle onderzoekingen en overweegin-

gen ten dien opzigte , nog geen bekwaamer

Gewas uitgevonden , om de Zand- Verftuivin-

gen onzer Duinen te beletten. Tewenfcheti

zou het derhalve zyn , dat alle Middelen wer-

den aangewend, om de beplanting derzelven,

op opene plaatfen, daar zulks noodig is, met

dit Helm gewas , in een bekwaam Saizoen en

met behoorlyke voorzorgen te doen gcfchie-

den; ten einde 'er niet, in plaats van leevende,

doode Planten , of zodanigen die noodzaakelyk

uitgaan en verdorren moeten , werden inge-

boet, tot vrugteloozc verfpilling van moeite

en koftcn (f),

A R I s T I D A. Di'iebaaid.

Alzo de drie Baardjes, aan 't end van het

eenkïfeppig Blommetje , een byzonder Ken-

tige Duinplant betreffende, aani

en , by üiisftelling , gezet i
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merk' van dit Geflagt zyn , kan hetzelve ge- Yl.

voeglyk Drïehaard heeten : terwyl het ook ^if"^"
zynen Latynfchen naam van dceze lange Wöced.

Baardjes heeft (*). Het bevat de volgende

uitheemfche Soorten.

(I) Driebaard ni^t een Takh'ge Pluim en
^J-.^^

Tot het driebaardige Gras , 't welk de be- ons.

roemde S l o a n e op 't Eiland Madéra , by de

Stad Funchal , aantrof, cn dat Inngbaardige

van Madrasf, by Plükeneï, fchynt tc be-

hooren dat Gras , 't welk als één van de vier

Planten op 't Eiland Ascenzion , in de Atlan-

tifche Oceaan , door den lieer O s b e c k is

opgetekend. Dit gelykt zeer naar de Schaa-

pen - Dravik , welke men Amelands - Gras

noemt f, maar is een weinig grooter, en maakt f z\e

Plaggen. De Halmen zyn om laag getakt, de ^'^'^^•^so.

Bladen allengs vcrlmallende , gcfleufd Elsvor-

mig: de Pluim langwerpig beftaandc uit Draad»

achtig dunne Bloemkafjes, in drie lange Baard-

jes uitloopende.

- C2)

D Zie Fiq. 21 , op Plaat LXXXVII.

(1) yhüluli Panicula Ramofa , Spicis fparfis. Syft.

XIT. G'3n. 64. reg. XIII. p 106. Gr. Avenaceum

T. 2. f, 5^, Gr. Avenacoum Maderaspatanum , Fan.

•"para &c. Pllk. Al'u, 174. T. 191. f. 3?

«. Dbel, XJII. Swiü.
^ ^
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(2) Driebaard met zeer oudige P/uimid-

M^^' fien en overhockfe Aainn.
HoüID-

""'j' Dit Wcstindifche , op Jamaika gevonden,

jriHida verfchilt van het voorgaande , doordien de

Jf"^'"^' Takken van de Pluim onverdeeld zyn en dac

ift?^*^*"'
'^^ A^^i^^j^s overhocks beftaan uit ongefteelde

' Bloempjes, met een paarfchachdg Kelkklepje.

IIT. (3) Driebaard , dat gepluimd is, met het tnid-

SeS: ^^^^^ Baardje, langer en gewold , de Bal-

men Pluizig, .

In Amerika groeft , volgens den HeerScHRE-

BER , deeze Soort , welke door haare gevolde

Baardjes naar het Gevederde Kwispelgras ge-

lykt, maar de Pluim famcngeft'eld er heeft, en

in allen deele kleiner is. De twee bykomende

kleine Borflelige Baardjes of Haairtjes , aaa

den Voet van 't grootc wedcrzyds , uitwy-

kende , geplaatst, hebben die Gras hier dcea

t'huis brengen.

2^mdi - (4)7^"ebaard,^/^f ^^/>/«;V«^ïV, /«^^^^^w'"'^"'

wcfa. delfts Baardje langer en glad.

Cz) JlnUtda Paniciila^ Ramis fimplicisfimis ,
Spicis alter-

(4J JlyiHuLz Pimiculuta , AüiiX intermedia long«o«'

Ia
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Tn Ooflindie heeft de Heer Koenig dit vi.

Gras waargenomen , dat naar gemeen Gras ^^ff
^*

gelykt, maar de Halmen vier Voeten hoog, Ho«fd,

dun, glad en digt heeft: de Bladen ingerold , jr,^.^^^^^,.^^

fma!, glad , geftreept: de Fluim langwerpig.

Uit Haairaehtig dunne Voetfteeltjes , opgeregt,

beftaande- De' Bloemen zyn langwerpig, grys-

achtig, met bykans vyf Blommetjes in een

dunne Kelk ; de Blommetjes aan het Klepje

niet een omgekromd Baardje , dat zydelings

nog twee anderen heeft, byna onzigtbaar

klem.

Met re 'en kon de Franfche Heer Guet-
TAR ü tot dit Geflagt,vvaar van zyn Ed. nog-
thans maar de twee eerüc Soorten bekend wa-

ren, zekere Grasplant t'huis brengen, die ia

cie Ukraine groeit , aldaar Thfii g^nnamd by
de Kofakkcn. De Soort daar van is aldus doot

hem bepaald.

(j) Driebaard mei Takkige Pluimen van ver- v.

fpreide Aairen ; een zeer lang Baardje op ^JJi'Ice*.

het Blommetje zittende en Elnormige Bla-

't Gewas, zegt hy, gelykt zeer naar Haver;

(weshalve ik het ilayaachtig noem;; en het

Zaad

fO Paniciilis Ramofis, Spicis fpaifis. Co-

Arifta longisliiiui infidonW . Foliis Subul.tis. Gwett.

'
Aa

4"

il. Deel, XIII. Stuk.
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VI. Zaad of Graan wordt aldaar, met Smaak, van

y^iDEEL.
(Je Paarden gegeten. Hy heeft de P15nt, uit

Hoorn- het gene hem van daar gezonden was , in

^^^^^'^^^^^Vrankryk geteeld, en zeer fraay in Plaat doen

'brengen. Uit den Wortel fchiet zy een groo-

te trop Bladen, die Scheedswyze elkander om-

vatten, en helder groen zyn , loopende pun-

tig uit. Dc langte deezer Bladen is omtrent

anderhalf Voet, en uit het mid Jen derzelven

ryst een Halm van by de twee Voeten hoog-

te, met eenige breede vScheedebla den omvat.

Die Halm verdeelt zig in twee Fluimen , waar

-van de één eer dan de andere open gaat, be-

ftaande uit verfpreide Aairen, van twje,drie,

vier, tot twaalf Bloemen, op Haairachtig dun-

ne Steeltjes. Ieder Bloem heeft een Kelk van

twee langwerpige puntige Kafjes , waar bin-

nen het Blommetje van één Kafje met kleine

witte Haa'rrjes aan den voet en drie Meeldraad-

jes met Vorksvvys' g^fpleeten Knopjes, b-ne-

vens twee witte ruige Stempels ,
die, z'g naar

elkander omkrommende , als een Kroontje

maaken om don Kelk. Hét zeldzaamfte is,

dat zyn Ed. het Zaad, na dat het BloemJcaffe

daar afgelcheiden was, nog bezet vondc met

het Baardje, van vier of vyf Duimen langte,

't welk hem deeze Grasplant in .dit Geflagt

hadt doen plaatzen. Maar , hoe kon dit val-

len, tprwyl het Vrugtbeginzel zyne Stempels

ha4t ? Zou men niet mogen denken, dat zy»
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Ed. daar in bedroogen ware geweest , terwyl vr.

hy zelf het Baardje aan het Blommetje toe- "^"f
fchryftendus afbeeldt? Immers zyne Waar-^Hoon

neemingen komen my niet genoegzaam voor,

om daar uit de Kenmerken van dit Geflagt,

zo duidelyk uit andere Soorten door Lin-
N.'Eus bepaald, gclyk hy in bedenken geeft,

te verbeteren.

L o L I u ivr. Dolyk.

Een Kelk, die eenbladig is en vast zit, als

een Omwindzel veele Blommetjes' bevatten-

de (t) , onderfcheidt dit Geflagt , dat anders

ook aan deGefl:altc der Aaircn kenbaar is. Hier

van komen de volgende, meest Europifche

Soorten, voor.

(i ) Dolyk met een oiif^ehaarde Aair, de Aiir- j.

Do-

rt) Zip Fig. 4 , op Pluat LXXXVIT.

floris. Sijrt. Nat, XII. Gen. ^95. Feg. Xlli. p. 106.

Gort. Btlg. p. 29. FL Snee. 104, no. K. Lr,sdl>. 6g.

GuLAM .lioH^. 5-1. Ger. Pyou. 100. Lolium Rad. rc-

lemii, Lücufflsoaonoriscontiiiuis. Hall. JJeft;. N. 141Ó.

Grameti Loiiaceum angiiftiore folio et SyicS. C. B.

Pi». 9. Theair. 127. ScheuChz. Grrtm, 25. g. Ariftnturr.

Vaill. ƒar. 80. T. 17. f. 3- V, Gram. Loiiaceum Spi-
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VT. Dolyk y door geheel Europa, menigvuldig

^lu!" "^'oox* Het groeit ook op Kerkhoven, Puin-

HooFD- hoopen en allerley woefte plaatfen. De. En-

Soliik,
gelfchen hebben het , onder den naam vaa

Rye-Grasf, dac is Rogge -Gras, totVoedzel

voor het Vee geteeld , dat men verkeerdelyk

met de hier voor befchreevene Veld -Haver

f Zie verwart , ^zo als ik heb opgemerkt f. Men
VIadz.34o.^^gt

hetzelve met de Bafterd- Gerst, die ins-

gelyks Mu'tzekoorn genoemd wordt, en mede

aan de Wegen groeit, ook niet vermcogen.

De Franfc^ien geeven 'er den naam van Fm-

fe hraye, of Bafterd- Dolyk, de Enr^e'fchen

van Red Darnell y de Italiaanen van Gioglh

falvatieo oi Wilde Dolyk en van Feuice, aan.

Deeze laatfte naam ziet eigentiyk op den La-

tynfchcn of Griekfchen P/^^m/.r, welke 'er we-

gens de roodheid der Aairen , zo fommigen

willen, doch waarlcbynlykcr wegens de Ge-

halte, aan is gegeven.

Het heeft de Halmen een Voet of daar bo-

ven lang , dikwijs meer dan half bezet met

platte Aairtjes, ieder uit een bogt van de Halm

groeijende , en met de Rug der Kafjes naar

de Halm gekeerd. Gemeenlyk zyn dceze op-

gebaard , maar Vaillant beeft het meC

gebaairde ^lairtjes waargenomen. Ook komt

ïiet fonuvyicn , zeer fraay, met verdubbelde

Aairtjes voor. Wel zestien Verfcheidenheden

van dit Dolyk, in ons Land gevonden, heeft

wy-
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fpylen de vlytige Graskenner R a invul e aïdekl
aan den Hoogleeraar de Gorter medegedeeld, Jiil.

Altoos zyn de Aairtjes groen met witte rand- stuÏ?^°"

jes : zo dat die roodheid , voorgemeld , een ^«lyk.

herfenfchirp moet zyn ; misfchien uit vei'war-

ring van dit met ander Gras gefprooten.

(2) Dolyk met een ongebaarde Spilrmda Aair
^'|*^^^

en driehloemige Aairtjes, tenue.

Terwyl het voorgaande door fmaller AaW^^^^^*

en Blad van het volgende onderfcheiden w^ordt,

komt hier een Soort ter baan, die beiden nog

fmaller en tevens de Aairen rond heeft, maar»

niettemin , door fommigen flegts voor eenc

Verfcheidcnheid van het voorgaande gehouden

wordt. Immers zo zyn 'er ook, in Vranlïryk

en Duitfchland, met vier , yyfen zes- Bloemigey

met platter of ronder en meer of min aflan-

dige Aairtjes gevonden , welken de HeerMal-
ler allemaal betrekkelyk oordeelt tot de voor-

gaande Agtbloemige^ of rot het Switzerfche

Dolyk, 't welk hy Vkvhloamg tytdt (f).

(3)

f2) ZoAV/JMSpica mutica tereti, Spiculis tvifloris^GoKr.

Belg. IL N. 121. Gmel. Tub. 31. Gr. Loüacpum.

Lol. anguft. Fol. & Spica , varietas. C B. Fin, 9. Spici

(t) Lolium perenno , Locuftis dj^fitis , quadiinorist

Hall. Helv. N. 141S.

II. Debu XIII. Sius.
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AtSél
Dolyk met een gebaarde Aair en platu

^IIL *
vcelbloemige Aairijes.

j
Overal , doch byzonJerlyk in de Zaaylan-

Lo!wm den tusfchen 'c Koorn, voornaamclyk in nat-

tiZi.
' te Zomers, groeit deeze, die voor hsc eigent-

ienï'^'"
'y^'^ ^'^y^ ^^6'^'' het Lolhm van D i os-

co Ri des, gehouden v^rordc. Die naam is

waarfchynlyk van een Grickfch woord , dat

bederven betekent, afkomftig; dewyimenhet

aanmerkte als een bederf van 't Koorn. In 't

Italiaanfch noemt men het nog LogUo en Gw«

^//o,in 't Hoo5;duitfch Lulch ofLoIck.m 'tEn-

gelfch Darmll of Tvrayt en in 't Franfch /-

vraye , welke benaaming op deszclfs bedwel-

mende eigenfchap ziet.

Het valt grooter dan 't voorgaande, als de

Halmen een E!Ie en hooger hebbende ;
ook

zyn de Bladen, zo wel als de Aair, langer en

brccder, met de Aairtjes verder afftandig van

elkander, en voorzien met Baardjes, door-

gaans agtbloemig. Dit alles, evenwel, maakt

(3) Lolium Sricü Ariftata, Spiciiüs cpmpresfis mul-

tifloris. Gort. Bels^. 29. Gouan iVonsp. 55.GER. F^vv.

ICO. Ofd. Dan. T. lóo. Lei. Spicis Ariftatis , Rad.

rna. ƒ/ C7# 23. R. Luqdb. 69, Fl. Sutc. 103 , "9-

LoU nnnuum > Locuftis disfitis. Hall. Hek'. N.

Gr. Loli CL m S, ca 1 pr ure S. Lol. Dioscoridis. C B.

P/«. 9. Theatr. 121. Scheuchz. Gram. 31. fl.
I »'' '*

Gram. Loliacenm fine Arifti C. B. P!»>. 9. Lolium

bum. Htos. Attgt. Lolium. Lob, Dop, &c.
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Ko zeer het weezentlyk verfchil niet uit ; als
j^^l^^

dat dit een Jaarlyks Gewas of Zaayplant is , liL

het andere overwintert. Hier van , naamelyk , s-nS™"
komt ook eene Verfchcidenheid zonder Baard-

jes, fVifte Dolyk genaamd , in Engeland voor,

en het heeft , in fommige Landen , ook wel

vierbloemige Aairtjes. Goüan merkt zulks

van het Montpellierfe aan. Het Zaad is Ey-

rond, aan beide zyden platachtig, en kleiner,

gelykende anders veel naar Graan.

Het denkbeeld der Ouden , dat het Dolyk

een verbaftering van de Tarw of Gerst zou

zyn, wordt door het geregelde maakzcl en

verfchil der Vrugtmaakende deelen genoeg-

zaam wederlegd. Gegronder was hunne Stel-

ling , dat dit Onkruid het Hoofd bezwaarde

en de Menfchen als dronken maakte. Zy hiel-

den het gebruik van dcszelfs Zaad voor een

oirzaak der vcrduifteringe van 't Gezigt (f).

Veele VVaarneemingen dcezer Eeuw beveftigea

die radeehge hoedanigheden van het Dolyk.

Inzonderheid is het fchadelyk in Brood, 't zy

geheel of ten deele daarvan gebakken; gelyk

in tyden van fchaarsheid nog wel gefchiedt,in

fommige deelen van Europa. De Menfchen

()•) Theophrastrus grave LoUum dixit et Caput

lentans. Ifein Lolio viaitare dicebantur, c]ui Vifu erant

fef & ViRG. Infelix Lolium: (iwu Cibns Homi-

>»um Fortun» adverfje.

II. DlBt. XIU. SxuK.
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VT. worden daar van met Benaauwdheden, Hoofd-

^11?^ pynj Slaapzugt , Duizeligheid en zelfs met

5TuK^*°"
S^"'P^° bevangen. Kinderen , evenwel , en

jP^^, die van een Waterig, flap Geftelzyn, heb-

ben 'er minder nadeel van , dan vlugge , Gal-

achtige, Bloedryke Perfoonen. Men wil ook,

dat zuik Brood den Beeften nadeelig zy, heb-

bende Hoenders, Ganzen , Varkens, ja zelfs

Paarden, doen fterven. In 'tBier, dat mcJi

van zulk Graan maakt , gaat die eigenfchap

over: zo dat hetzelve dronkenfchap veroir-

zaakt en ylhoofdigheid : ja de Genever , daar

van geftookt , zou byzondcr koppig zyn (*).

Met het Zaad , evenwel , worden Hoenders

cn Varkens gemest , en uitwendig is het een

Pynftillend Middel ; waar toe het Meel van

Dolyk, in Pappen opgelegd, reeds in gebruik

was by dc Ouden.

Om de reden te ontdekken van die uitwer-

kingen, heeft de HeerRiviéRE, te Mont-

pellier, het Zaad van Dolyk op fterken Wyn-

gesst gezet , en daar uit veele Harstachtige

Stoffen gekreegen, welken zyn Ed., niet zon-

der reden , achtte de oirzaak wel te kunnen

zyn van de Bedwelming en Duizeligheden ,

Op Gothland , daar het overvloedig onder de Gerst

groeit, werdt het aangemerkt minder kwaad te doea

in't Brood, dan in 't Bier, 't welk. dc Menfchen ügt

dronken en dan eeiiige Uuren gehBel blifld S&^*
ï-iNN. Gothl. Rfue. , 243.



uft dcszelfs gebruik ontftaande. Het Kruid VT.

gaf hem , door Deftillanc , na voorafgaande ^Yïl'
Broeijing en Rotting eenen vluggen Urineu- Hüoïo-

zen Geeft ; gelyk alle andere Plantgevvasfen.
2)0/^5^

Het Zaad is anderszins niet onaangenaam van

Smaak en eenigszins Zuurachtig; gelyk mea
'er ook , door Gisting, een Zuuren Geest uit

iieeft bekomen (*).

(4) Dolyk mei een duhhcldeAair^ eenhkemi-

ge Kelken en gewolde Blommetjes. di/tach^

Aan de Kust van Malabar valt deeze Soort a^IT
van Dolyk, door den Heer K oen ic ontdekt,

de eenigfte die tot nog toe in Oostindie ge-

vonden was. Dezelve heeft Grasachtige Bla-

den en leggende Halmen , aan den Voet tak-

kig; die Bloem draagen opftaandc, een Voet

langj Draadachtig dun en glad : op 't end

twee zeer dunne Aairtjes van gelyke langte,

aan deeenezyde, uitwaards, overhoeks met

Bloempjes, die witachtig ruig zyn. Het Kelk-

fchub-

('^ VicU Hall. Jielif. iHchoat. Tom. II. p. 205 , 2o5.

die echter den Spir. Urhmfus ten onregte aan het Zaad

toefchn-ft: wam op bladz. 314, der Mem. de MontpeHier ,

door zyn Ed. aangehaald, wordt fie^s van dien Geest,

uit het Kruid , geiproken. Ik begryp de btewerkingen

omtrent zodanig , als ik ze hier , kortelyk , heb v«f

haald.

(4^ LoUitm Spica binati , Calycibiis uxiifioris , Corol-

lis Lanatis. Mant. 187.

il. Deel. XIII. SroK,
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Av^BL
Schubbetje is eenkleppig, Liniaal, ftomp, een-

III.
* bloemig en blyft zitten, bevattende een Ey-

snK.^^ rond Wollig Blommetje.

rnj/k. Het duizelende Dolyk , zo wel als het 0-

verblyvend , is door den Heer For ska öhl
ook in Egypte, en het laatstgemelde omftreelis

Smyrna ; doch geen van beiden in Gelukkig

Arabie, zo 't fdiynt, waargenomen.

E L Y M u s. Koorrgras.

Een zydelingfe , tweekleppige , vergaarde

veelbloemige Kelk, of een veclbladig Omwind-

zei (*), onderfcheidt dit Geflagt, dat denty*

tel van Haairgras by fommigen voert ; docli

,

dewyl alle Soorten geen Haairige Aairen heb-

ben, zal ik het liever Koomgras nomtvi, als

pasfende opdemeeftcn , di c de gedaante hebben

van Rogge, Tarw of Gerst. Elymos was, by

de Grieken, de naam van zeker Panfk-Koorn,

Van dit Koorngras komen de volgende Soor-

cen voor.

5ml?.^ CO Koorngras met een opflaande bekrompen

'zandig
^" WoUlge Kelken , langtr dm dt^

Blommetjes.
.

(") Zie Fig. 6 op Plaat LXXXVII.
(i) El:n,usSv\c\ eeftra nrftS, Cal. tómentofi?, Fi 'S'

culo longioribus, A'!///. Nat. Xil. Gen. 96. Feg- XÜL 1-

i:>7. Gort. Betg. 29. Ingr. 19. Gouan ^^oi:sp. s^'
^^""^

frov. 100. El. Folüs mucron-Ato - piij,geutibus. -J'"
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Op de Zcekuften van ons Wereldsdeel, die VL
Zandig zyn, groeit alom dit Gewas, 't welk m.
by ons Zee -Haver genoemd wordt of Zand-

Haver ; niet wegens de Haverachtigc Geftal- zatrd.

te, maar om dat deszelfs Graantjes veel gely-

ken naar Haver. Het was te vooren , door

den Ridder , genoemd Rog met tweelingfe

Aairtjes , en door dQu. Hoogleeraar A. van
RoYEN Tarw mee gefpitrte ftcekende Bla-

den. Gmelin noemt het Tanv met overbly-

vende Wortel, en twee Wollige Aaiitjes. Hy
befchryft hetzelve en beeldt het af, volgens

de Waarneemingen van Stellerüs , door

wlen dit Koorn-Gras op de Oevers van een

Eilandje in 't Meir Baikal, by de Stad Irkuts-

koy in Siberië, zo overvloedig werdt gevon-

den, als offer gezaaid ware. DeRusfen noem-

den het Jnide Rogge. Even zodanig komt

het voor by Strelna en Peterhof, als ook aan »

het opper - gedeelte van de Rivier Neva, bo-

ven den Waterval, zo dc Heer de Gorter
aantekent , die aldaar waarnam , dat de Bla-

den, naar de punt toe, wegens zeker aanklee-

vend wit Poeijer , byna Zilverachtig zyn en

zeer ruuw , van onderen glad ; daar zy van

de

336, Triticura Rad. percnni, Sp. binis Lanuginofis»

Gmel. Sib. l. p. 119. T. 25.SecaIe Spicuiis geminatis.

K Suec, 106, iii.Triticum Foliis acurainatis pungen-

tibus. R. Lugdb. 71. Gr. C'Aiiinnm marittmnm SpkaTü-
ticcïl noftr.is. Raj. Htjl, 1336. Scheuchz. Gram. 6.

Bb
n. Deeu XJII. Stuk.
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de Halm afwyken , fmal en aan den rand als

^' met een rappig Vliesje gezoomd.

Ik zal , wegens de Geftalte van deeze Zee-

Haver , die by Katwyk en Zantvoort aan de

Duinen, als ook aan den Zeekant buiten Har-

dervpyken elders, overvloedig groeit, alleen

aanmerken, dat zy aan ons Strand doorgaans de

hoogte van twee of drie Voeten en Rietachtige

Bladen heeft en niet minder kruipende Wor-

tels, die het Zand by elkander houden, dan

het Duin - Helm ; kunnende derhalve, zo wel

als dat Gewas, tot weering der Zand-Ver-

ftuivingen dienen ; gelyk ik reeds heb opge-

merkt (*). In Sweeden , daar zy op veelc

plaatfen overvloedig de Stranden bedekt, maak-

te men 'er ook gebruik van , omze door Zaaijen

in guile Zanden, die men voor 't weg waaijen

bewaaren wilde, te vermenigvuldigen (f). De

Geftalte van de Aaifen,die dikvfüs langer dm
een Span zyn , gelykt veel naar die der Rog-

ge ; of ook naar de Aairen van het Helm,

hier voor befchreeven (1). Een derzelven,

of beiden , maaken het Wilde -Koorn der Ys-

landereu uit , van welks Zaad zy eenig Meel

weeten te bekomen , tot Levens . onder-

houd (§). (2)

Zie UI. Deels 11. Stuk van Aecze Nat, Hipii^»
'

. CD Het zelfde, bladz. 435.
(4-) Zie bladz. 371,

(D Olafs. ««rf Fovels, J^ei/e durcfi IsUnd. II. Th,



(2) Koorngras met eene nederhangende he-

krompene Aair en tweelingfe AairtjeSt die

langer dan Omwindzel zyn.

Dit onderfcheidt deeze , in Siberië overal

wild groeijende Gras -Soort, vvefke in ver-|

fcheide Kruidtuinen is voortgeteeld. G me-
un noemde dezelve Tarw met een over»^

blyvende Wortel en twee, of fomtyds drie-

lingfe, zeer lang gebaarde Aairtjes. Zy hcsft

zeer broofche Halmen , dikwils twee Ellen of

eens Mans langte hoog en taamelyk breede

Grasachtige Bladen , meer dan een Voet lang.

De Aair , van wel een half Voet of e^n

Span , beftaat grootendeels uit twee Aairtjes

legen elkander over, van drie tot tien Blom-

metjes bevattende , en cenigszins rood- of

bruinachtig groen van Kleur.

(3) Koorngras met ce.

gebreide Aair ^ ran zesbloemige Aa

de onderjhn drievoudig.

(:) Elijmus Spica pendiiia arcli , Spiculis binatis Ca-

ïyce longioribus. Sp. Phmt, 3. A^n. Acad. IJl. p. zo

SCHRE». G:a,ii. 'W 21. ï. I. Tnucum Ru.iice peiemii.

Spie. billis lan^isfime Ariftatis. G.mel. I. p. 1:3.

28. /S. Spiculis ternis. Ibid.

(3) Elijiniis Spica penduia patuia, Spiculis fexfioris ,

«nFerioribus teriiatis. Sp. Plant, 2. Am. Acad. IV. i>.
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(4) Koorngras met een knikkende uitgehretde

Aair , de onderfle Aairtjes drie- , de bo'

venjlen tweevoudig.

De bynaamen wyzen de afkomst en groei-

' plaats van deeze beiden aan , die naar het

Siberifche gelyken , doch in weczentiykc

hoedanigheden verfchillen.

(5) Koorngras met een knikkende bekrompen

Aair^ de Aaïrtjt icgt en zonder Om-

windzel; de onderfien tweevoudig.

Naar het Hondsgras , gemeenlyk Kweek ge-

naamd, voert dit den bynaam, als veel naar

't zelve gelykende, hoevs'el het geen i'ruipen-

de Wortels heeft. Het komt in Europa hier

en daar voor , zynde in Svveeden en Swit-

zerland, omflreeks Parys en ook in ons Land,

gevonden. Het heeft de Halmen twee Voe-

teü

(4^ Elijmus Spira nutante i>atu!a Spiculis infcriori-

bus tematis-, fuiierioribus binatis. Sy. Plaut. ^ ^m.Acad.

m. p. 20.

(5) Ehjmus Spica nutante araa , Spiculis reftis In«-

Jiicro deaitutis, infimis geminis. Sp. Plant. 8.
Gort.

JTelg. p. 29. Ingr. p. 19. Fl. Suec. II. N. na- Tritic"!"

Rad. Fibrora, Fol. hirfutis. Loeft. quiuqueHcris iir'^"
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ten en daar boven hoog; de Bladen wat Haai- vi.

rig, een Kwartier Dulms breed. Om dat de ^y^pi-

onderfte Aairtjes tweevoudig zyn , heeft onze Hoofd-

Ridder het van de Tarw afgezonderd; doch^^^^'

anderen hebben dit niet waargenomen, en voe-

gen het by dezelve. De Aairtjes zyn taame-

lyk lang gebaard.

(6) Koorngras met een opgeregte Aair , drie- VI.

bloem:ge Aairtjes en een geftreept Qtmvind- ^j^'^l^!

Vïginifch.

Dc HccrCLAYTON noemt dit Virginifche

Ge.aaird Rogge -Gras. Het heeft de Aair

grooter dan die van Gerst , hebbende een

getande Graat , mee twee ongefteclde Om-
^YindzeIs aan ieder Tandje , van twee lange

dikke Straalen, in een lang Baardje uitloopen-

de. Uier tusfchen komen , gelyk in de ge-

v?oone Gerst , t'elkens drie Blommetjes by

elkander voor.

(7) Koorngras met een opgeregte Aair en

In

(6) Etjj>i:us Spic3 erefta ,
Spiculis trifloris , Tnvolucro

(7) Etij/inis 8pica ercaa , Srkulis bifloris, Involiicn»

«nualibus. Sy, Plant. 9. Mant, 3;,. Hordcr.ni Si^icis

rigidis Cylindr. Calycinis Glmuls Ariilatis. Hall. Heh'.

il. Dkel, Xm. SxüK.



390 D R I E M A N N I G E

In de Bosfchen van Duitfchlandj by Got.

" tingen , als ook in Switzerland op fommige
- Gebergten, groeit deeze Scort van Koorngras,

welke G£?r^^ met ftyve Rolronde Aaircn en ge-

haarde Kelkkafjes , getyteld is door den Heer

Ba LL E R. Hier toe wordt het Groote ofBerg-

Cerslgras van C. Baühinus, betrokken

door LiNNiEüs, die aanmerkt, dat het naar

't Virginifche grootelyks gelyke, maar de

Blaadjes van 't Omwindzel niet gellreept lieb-

be. De Blommetjes , met de Baardjes langer

dan hetzelve , zyn twee in getal , niet dnc

als in 't voorige.

(8) Koorngras met PA-ceblocmige Jairtjei en

'.r- zeer uitgdrcide BorJ'J:r. öinvindz£ls.

Aan de Zeekusten vr-.n Portugal en Spanje

,

als ook op de Velden omfirecks Aiadrit, komt

deeze voor , die allereerst door den ver-

maarden TouRNEFORT oHtdekt wcrdt. Zy

kan met regt Ruighaairig genoemd worden,

alzo deeze Kruidkenner haar Pluim by 't Hoofd

van

N. 1537- Hord. Cylindr, JTurkav Prodr. p. 43;
^r-

ScHEüCHz. Gram. i6. Prodr, T- i. f' i. Grampn Hor-

deaceum montanum. f majiis. C. B. Ptn. g. Tlieair- 135-

tentl-^fimis. Sp. PLint. 6. Elym. liivol. reflexo - F^^tcnti-

bns. Am. Acad. III. p. 21. Schreb. Gram. T. 24-
^'

2. Avena Lufitunica S].ic, Cnp. JMcdufx referens. Mo«-

m- III. P. 210. Raj. SupFl. 611. Grum.^pic. Lnüta-

nicuui Cai\ Medufae eflBgie, TouRur. inft. s^S*
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van Mcdufa vergelykt. Het is een langwer- VT.

pigeAair, uit vierbladige Borflelige Omwind- ^ul'^
'

zeis famengefteld , die zeer lang zyn en , op Hoofd-

verfcheide manieren, door malkander geboo-

gcn of omgekromd ; 't welk eene verwarde

Vertooning maakt. Ieder bevat twee A airtjes

van* twee gebaarde Blommetje*. De Halm is

dun, omtrent een Voet lang. Forskaöhl
nam een Soort van Koorngras in Gelukkig A-

rabie waar, aan 't welke hy ook dien naam

geeft (*). Het Ehvormtge , dat zyn Ed. by
Alexandrie in Egypte aan de kanten der Akke-

ren voorkwam , fchynt nader te komen aan

de volgende Soort (f).

(S)) Koorngras met een opgercgte yJair , de

Aairtjes uitgebreid^ zonder Oimvindzel, El^.uus

In Virginie groeit dit Koorngras , dat vier- ^j^'-s^'^*^**'

bloemige A.iirtjcs heeft met lange Baardjes, zo-

danig uitgebreid, dat zy dc Pluim naar een E-

gel doen gelyken ; zo de Heer Clayton
waargenomen heeft.

S E c A L E. Rog.

De Kelk bcflaat, in dit Geflagt , uit twee

Kiep-

en) F.Iymus Cny. ?-TGdiir.c. F.br. mgijpt. A.nh. y. 25.

(9J Spica rrrrt-i, Si-iciilis Involucro deftitutis
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Klepjes tegenover elkander en twee Blomme-

tjes bevattende. Hy is op zig zelf geplaatss

aan een getande Graat (*;. Het bevat de

volgende Soorten.

(O Rog, die de kanten der Kafja rurnv ge-

haaird heeft.

Dit Koorn , dat in de Noordelyke deelen

van Europa , byzonderlyk aan de Oostzee

,

in Poolen en Pruisfen , overvloedig gezaaid

wordt en geteeld , fchynt wild te groeijen in

fommige der Zuidelyke deelen, en in Siberië.

GoüAN zegt , dat het in Langiiedok overal

groeije en van den Heer M u r r A y wordt de

groeiplaats gefteld op 'c Eiland Kandia. In

Düitlchland en onze Nederlanden bouwt men

ook veel Rogge , doch zy kan daar niet ge-

houden worden voor een inlandfch Kruid.

I> Rogge -Aair, en derzeJver Vnigtmaa-

kende deelen, zyn zo duidelyk afgebeeld en

befchreeven , om het verfchil met de Haver

aan te toonen (t)> dat ik daar van niet om-

ftandig

Zie Fig. 1 , op Plaat LXXXVIf.
(i) Secate Glumarum Ciliis fcabris. Sifsl. Nah XII-

Gen. 97. Fes. XiII.,p. 107, Gort. Belg. 30.

Monsp. 56. H, Ups. 22. Hall. Helv. N. 1421-

Ju bcnuiin vel niajus. C. B. Pm. 22. Ttieair. 425. ^Kuie

Vemum vel mi.u.s. C. B. Pm. 23. Tlieatn 427- To^'R^'^-

P. 5t3- T. 294.

rt) Ungezogte re) hand. IV. Deel, Wadz. 5"

XXV 11.
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Handig fpreeken zal. 't Is het hoogfle van
/^Jbes.''

ons Koorn , zegt H aller, hebbende i°pj "^^^

Duitfchland de Halmen fomtyds zes Voeten s^^!""

hoog; doch zyn Ed. bekent, dat zy in Swit- Rogge.

zerland zo hoog niet valle , en in zeer fchraale

Gronden, die men daar veel in Brabant , Vrank-

ryk en Itah'e, toe ge5ruikt, groeit zy veel laa-

ger. In 't algemeen , nogthans , is de Haltn

langer en dunner dan die der Tarvsre. De Win-

ter-Rog, welke in dc Herfst gezaaid wordt

,

valt zwaarder dan de Zomer-Rog , die 's Voor-

jaars in den Grond wordt geworpen en niet

dan in kleinte en fchraalheid van de Winter-

Rogge verfchilt. Ook komt het in deeze dik-

wils voor, dat de Kelken drie Bloempjes be-

vatten 5 naamelyk een kleiner , tuslclien twee

gewoonen op een Steeltje (taande. Misfchien

hangt daar van af, de ongemeene vrugtbaar-

h;:id van dit Koorn in Afrika, alwaar men ge-

meenlykvan één Schepel vyfcig in -oogst, zo

de Heer des La nd es aantekent

De Baron von GLEicHEN,die zulks op-

pert, heeft de Vrugtraaakende deelen der Rog-

ge, door llerke Vergrooting, ongemeen fraay

en duiJelyk onder 't Oog gcbragt. Men
ziet 'er wederom uk, dat het Ktorn , behal-

ve zync nuttigheden , een Schat van Schoon-

heden bevat. Verwonderlyk is het maakzel

der

CJ Cijfer. TraltSs de Plajftqm f. 31.

Bb 5
II. Deel. XIII. Stuk.
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VI. der Meelknopjes en Stempelen , als ook de

^ïïf figuur der Bolletjes van hec frisfche Stuifmeel,

Hoofd- gladde Eyi;jes. Zyn Ed. merkt aan, dac

ülggé, raen , de Rog in bloey flaande , met een hel-

dere Lugt en een klein Koeltje , dikwils een

Nevel van dit Stuifmeel over den Akker ziet

hangcnf*). De Heer Le'dermuller heeft

het zonderling famenweefzel van een Blaadje

der Rogge Plant, keurlykin Plaat gebragt(t>

Maar ongelyk meer treffende is de Natuur'

l'undige Ontleeding der Rogge , door deezen

laatften, die zelfs het kiemen en opfchieten

der Rogge- Koorntjes , benevens de byzon-

derhedén tot de Aair behoorende , als ook

een Rogge - Plant, dfe by hem, in vier Wec-

ken tyds, veertien Halmen gefchooten hadt,

in Pkat vtTtoont (|). Dus zouden dan ook

veertien Aairen daar van kunnen voortgeko-

men zyn ; 't welk misfchien het Geval is

,

door den Heer Haller aangehaald, als

cenc Vcrfcheidenheid van Rogge C§).

Dceze beroemde Kruidkenner hadt, geduu-

rende zyn Verblyf te Gottingén , nooit Rog-

gen - Brood kunnen verdraagen ;
dcwyl hy

. (-) Obferuat. Mierosép. Xour. 1770. Fol.p. 25. T. 20.

(f_) Miktoskoojiifclie l^'ermaaiJijkheden.QyLTSSto, III.DeEt-

Plaat XLIV.

(I) Plujs, Mikrosk. Zerglied. des Korns oder Rokens,

r$) Secall s'iHcis "iisque qiiatuordecim &c. Tïkzei-

mQuth. Unurr. I. Hall. Htiv, Iwhoat. Tom. II. P-
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*er het Zuur van in de Maag kreeg. Veel VI.

Menfchen, zelfs die dagelyks arbeiden, zyn^^^*ff,^

ook van dit denkbeeld en eeten liever flap Hoofd-

Voedzel; terwyl het zekerlyk ftilzittende Per-
j^^^^^^

foonen, die een zwakke Maag hebben, niet

wel bekomt. Maar het te buiten gaan van

de Maat , is in alle opzigten en altoos na-

deelig. Vette , bederflyke of ligt rottende

Spyzen , bekomen beter met Rogge- dan met

Tarwe -Brood. Ik heb een Man gekend van

omtrent tagtig Jaaren, die my verhaalde , van

eene Lusteloosheid en verval van Kragten

,

waar door hy als op den Oever des Doods
gebragt was , herfteld te zyn door het ceten

van Rogge -Erood alleen. Voeg hier by ,

hoe men leest, dat de Tecring, door enkel

Bry van Rogge -Mee te nuttigen, genezen

Ik v,il nogthans niet ontkennen, dat dit

Koorn een fcherp Zuur bevat , hoe zoet ook

deszclfs frifch gemalen Meclzy: v,'ant zoete

dingen verzuuren fchielykst en fterksr. De
groote B o E R H A A v E verhaalde , dat uit

J^ogge- Brood een Middel getrokken was, 't

Welk den Blaasftèen oploste. Anderen bewee-

fen , dat docr het Sap van Rogge met Gan-

zenkruid de Steen ontbonden zy. 't Is zeker,

dat door Gisting, uit de Rog een ?uur Sap of

Geest

C*) SCHELHAKMER X./ur, p.

IL Dzzu XIII. Sxuis.
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VI. Geest komt, welke het Yzer en. Koper niet

Aï^E^;» minder knaagt en verteert dan Sterk Water.

Hoofd- De kragt van de zogenaamde Jenever, die,

in zo groote menigte, van Rog geflookt wordt,

is bekend.

Nadeeien Dit Koorn is belialve de Brand of het Zwart,

Spoo/in ^^ïk ^^ct met de Tarw gemeen heeft, eenby-
de Rogge. zondcreKvvaal onderhevig , het ^oor genaamd,

in 't Franfch Ergot. Deeze beltaat ,
volgens

den Heer Aimen, in eene uitzetting der

Rogge -Kroontjes, inlangte en dikte, terwyl

zy van binnen als vermolfemd zyn(*). Zykry-

gen daar door eene figuur, die dezclven naar

een Haanen- Spoor doet gelyken ; waar van

de naam. Men is 'cr , in Vrankryk, in een

natte , koude Zomer , dikwüs mede ge-

plaagd : te meer , om dat dit Spoor z''g

fomtyds in groote menigte onder de Rog be-

vindt en by een Ichraalen Oogst niet daar uit

gefchift wordt; 'c welk men anders gemakke*

lyk door ziften kan doen, wegens de groette

der Korrelen. In *t jaar 1709 was onder de

Rog van Sologne byna een vierde deel Spoor ,

en de genen , die van het daar van gebak-

ken Brood aten , wierden als door dronken*

fehap bedwelmd of kreegen Stuipen en daar-

na eene Verfterving der Ledemaaten (t>

O Zie Nieuwe Landbouw, III. StUK , bl. loï.

(x) Hijl. dc l^AiCid, R. des Sc de Paris, de 1-1°'

1?. 80.
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is, zo in 't korte, een voorftelling van de y^.
nadeelen , welken dit Spoor-Graan doet; waar Atde^x^

over de Heer Salerne een geheel Vertoog Hoiro-

aan 't licht gegeven heeft (*). Sologne is""*"*

een Moerasfige Landftreek , die naauwlyks

genoeg opbrengt tot onderhoud der Ingeze-

tenen. Waarfchynlyk doet dit zo wel tot

het gedagte bederf van de Rogge, als tot de

Kwaal der Menfchen, het zyne. Een Big,

evenwel , die men hadt willen opvoeden met
zulk Koorn, waar in rykelyk een derde Spoor

was , is daar van geftorven. Op zig zelf gege-

ten is het doodelyk. Dat deeze Kwaaien, uit

het Spoor ontftaande , by wylen ook in an-

dere deelen van Europa waargenomen zyn ,

lleeft de Heer T i s s o t , in zyn Brief aan den

Engelfchen Heer Dr. G. Baker, in 't jaar

1765, omflandig aangetoond ff).

„ De Gehoornde Rog, {Ergot , zegt die^^^^^^g-

„ Heer,) is een byzondere Kwaal, door wel- berchree*^^

„ ke alleen de Rogge of misfchien nog twee^^"'

„ of drie Alpifche Grasplanten, gelykmymyn

„ beroemde Vrind Hallür verhaald heeft,

j, aangetast worden, 't Is eene ongeregelde

j, groeijing van het Rogge- Koorn tje, 'twelk

„ als een gemiddelde zelfftandigUeid tusfchen

„ Graan

Mem. fur les Maladies que caufe Ie Sefgle Ergo-

té. Mem. de Math. & Php, Tom. II. p. 155.

(t) PhU. Tranfaü. Vol. LY- p. io8»

11. Deel. XIII. Src
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Vï. » Graan en Blad verkrygt , van Kleur (ge-

Anf
^* " ' hoewel zeer zelden , gezien heb;

Hoofd- wanthet groeit in onze L3ndfchappen[Swic-

^"^Rogge, " zerland] weinig ;) bruinachtig groen , zyn-

„ de onregelmaatig famcngedrukt,en,gclyk

j, weleer de Heeren Mar c hand enVAiL-

„ LANT gezien hebben, dikwils veertien

„ of vyftien Liniën [dat is meer dan een Duim]

„ lang en twee Liniën breed. Ten naauw-

.

keurigfte zyn die Graanen door Langiüs,

5, met bygcvoegde Proefneemingen over der-

„ zeiver eigenfchappen , befchreevcn (*). Ge-

3, zaaid zynde fpruiten zy nooit uit. Men

i, heeftze overvloedigst in Regenachtige Jaa-

„ ren , en wanneer een zeer heete Zomer op

„ een vogtig Voorjaar volgc."

val?^'^
Dit Rogge -Spoor moet niet, gelyk forami-

Moeder- gen gedaan hebben, verward worden met het
Kuyna.

j^ffiferkom of Moeder -Koorn der Duitfchc-

rcn , dat eene onfchadelyke uitzetting der

Graanen is, in vrugtbaare Jaaren. Sommigen

pasfen deezennaam ook wel toe op het zoge-

naamde Stam- of Heefier - Koorn ^ onder de

Rogge inzonderheid plaats hebbende, w^"'

neer veele Halmen uit ééne Stam groeijen ,

en ieder een Aair draagen van zes of agc

Duimen lang, die zeer wel gevoed en gevuld

zyn. Men zaait hetzelve voor den Winter

,

/'^«#,Lucem. i7i^ Vid. AcUErad. 1718. pag. 309»
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en dan worde het Graan in de volgende Zo- ^j^'^.
mer ryp. In Noorwegen is zodanige Heefier- ^\u!"

Rogge zeer gemeen, en van daar overgebragt sSS?^°"

in Pommeren en Poolen ; maar tot groote Oog- Ji»2S«t

ften zal menze , om dat het Graan zo ligt uit

de Aairen valt , niet verkiezen. De vermaar-

de Leder MULLEü heeft dit Ilag van Rog-

ge uitvoerig befchreeven en op Plaaten afge-

maald (*).

( 2 ) Rog met Pluizig gehaairde Kafjes en \i.

Wigvormige KeJkfchubben, ^J^f^^.

In deeze vSoort , die in de Zuidelyke dea-

len van Europa, cn in dc Levant, wild wordt

gevonden , zyn de Kafjes Pluizig gehaaird , en

zy valt ook grooter, zynde veel langer ge-

baard dan dc gewoone Rogge.

(3) Rog met ruige Kafjes^ de Keïkfchuhhen ,„
Ehvormig. (4)

Onen^^e.

VorjlelU mid Zerglied. einer Rodeiiplame
, genuU-

Theatr. 1144. /8. Gramen Creticum Secalinuiiij

Ciliaribus. T. Co,. 39. Buxb. Ceni. V. T. 41.

(3) Secafe Glumis hiriittis , Squamis Calycinis ,

tis. Sp. Plant. 3. Gr. Oriënt. Sccid, .Spica brcvi

XIIJ. Stuk.
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Afdeel. ^"^^ '"^^ I^cifjes aan de buitenzydi

^III. gehaaird»

sJate
I^^^^^ Soorten van Rogge zyn door den

Creticuni. Vermaarden To urne fort in de Middel-

jjJJ^^'^-
landfche Zee, en de laatfte op 't Eiland Kan-

dia waargenomen. Deeze hadt, zo hy aante-

kent, een knobbeligen Wortel, doch verfchilt,

zegt SciiEucHZER, grootclyks van het Bol-

wortelige Rogge -Gras van AIcppo ,doorBA8-

RELiER afgebeeld , 't welk by onzen Ridder

de Vyfde Soort is van 't hier volgende Ge-

flagt.

H o R D E u M. Gerst.

De Kelken zydelings , tweekleppig ,

bloemig, drie by elkander (*), ondcrfcheic't

dit insgelyks zeer bekende Koorn , 't welk

ook een getande Graat heeft , van 't voor-

gaande. Gedagte drie Kelken maaken met el-

kander een zesbladig Omwindzeltje uit. Daar

by kan men voegen, dat de meefte Soorten

lang gebaard zyn. Hier volgen dezelven.

(i)Ger^t

(4) Secaïe Glumis extrorfiim Ciliutis. Gr. Cret. Si'ic

Secalinum iiltisfimum , ïiiberofa Radice. Tournf» Cori

39- ScHEucHZ. Gram. 22.

, C) Zie Fig, 5, oi> Flaat LXXXVH,
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(i) Gerst met alle Bloempjes tweeflagtig en

gehaard j twee Rfm regtcr opjlaande.

Dit is een niet minder bekend Koorn dan

de Rogge. Men noemt het, naar den Latyn-

fchen naam, Hordeum , in 't Italiaanfch Orzo,"^

in 't Franfch Orge ; maar in 't Engelfch heet

het Barley, in 't Spaanfch Cerada , in 't Hon-

gaarfch y^rpa^ in 't HoogduitrchG^/y?^;?, gelyk

by ons Gerst. Omtrent de natuurlyke Groei-

plaats fchynt geen zekerheid tezyn; hoewel

fommigen die in Schotland, anderen in Rus-

land of zelfs op 't Eiland Sicilië (lellen. Di-
oscoRiDES maakte maar van ecnerley Gerd
gewag; doch The o p hr a s T us fpreekt van

deszelfs verfchillendheden naar 't getal der

Ryën van Graantjes in de Aair , twee , vier

of zesvoudig. De eerfte en laatfte worden
nog als byzondere Soorten onderfcheiden. Wy
fpreekcn hier van die Gerst, welke de Koornt-

jes

(O Hordeum Flosculis omnibus hermaphroditis Aris-

tatis, Ordinibus duobus ereaioribus. Sijll. Nai. XIl,
Cen. 98. Feg* XI 11. p. 107. Go^x. Betg. 30. GovAtt

^husp. 58. Seminibus Corticatis. Mat, Med. 47. H. Cl>ff.

24- R. Lugdb. 69. Hord. Spica fubdjfticha , Cal Foliofo

Setaceo &c. Hauv. Heh. N. 1533-^. Hord. Flusc. om-

Hord, nudum, gymnocritou. J. B. Hi/l, 1 1. 430. 'zeopy-

ronvel Tritico-Spcltum. C. B. Tlieatr. 423- y. Hord.

rölyftichum liybernum. C. B. Pin, 22. Theatr. 438.

Cc
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jes op vier Ryën heeft, maar twee derzelven

regteropftaande dan dè anderen. Deeze wordt

wederom gefchift in Zomer- cn Winter-Gerst,

naar den Zaaytyd : hoewel de laatfle veel

zwaarder valt dan de andere. Ook is 'er van

deeze eene Verfcheidenhcid , met gepelde

Koorntjes , zeldzaam in de Akkers voor-

komende, in Duitfchland Hemel -Gerst ge-

naamd.

De Deelen der Vrugtmaaking vari de Gerst

zyn , door gedagten Heer Baron de Glei'

c BE N, ook naauwkeurigin Plaat vertoond (*>

De Heer H aller merkt aan, dat deeze

Soort, in alle Bloemen", twee Kelk-Kafjes

„ heeft , korter dan het Blommetje , Elsvor-

j, mig, in een kort Baardje uitloopende. Het

„ buitenfte Bloemkafje, zegt hy , fszeer hol,

3, met de zyden famengeplooid ea de Rug

j, gehaaird , de tip eindigende in een Baardje

5, van drie Duimen langte : het binncnfle is

„ ongebaard. De Twee Bloemblaadjes zyn

„ Pluimachtig. Uitwaards, in de aanvoeging

„ van het grootfle Kafje, is een Haairige Styl

„ zo lang als een derde van het Kafje, zynde

„ een onvolmaakt Bloempje."

(2) Gerst wet aJIe Bloempjes twcepgüg

C) Ohferv. Mu;oscop. T. s,-.

(-) hordemn Flosc. omaibus lieimai-hroditis Arifta-
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gebaard ; de Zaaden op zes Rycn egaal vr.

Zodanige is de Gerst die men gemeenlyk

zaait , ook wel genaamd Roode Gerst. Zy
^'"'^

heeft de Aair dikker en zwaarder. De on-

derfle Bloemen zyn onvolmaakt ; de overigen

hebben den Kelk korter dan de Bloem , aan 'c

begin Bladerig, aan 't end gebaard. Het bui»

tenfte Bioemkafjé geeft een ruuw Baardje uit,

van twee Duimen lang; het binnenfte is kort

en Lancetvormig. Twee Pluimachtige Bloem-

blaadjes zyn 'er , het derde heeft de gedaante

van een Baardje, als in de voorige, zegt Hal-

(33 Gerst met de zydelingfe Bloempjes Blan- u\,

7icJ-jk en ongehaard^ de Zaaden hoekig en j^ï/S

H.<;, Setn, fexfariam oc-qnaliter rofitis. ff. i'ïoj. 23. Mill
i)"?. N. 6. Hord. Si.ica polyllicha Flor. omnibus her-

mapliroditis longc Arillatis. Hali.. Hflv. N. 1534-

Hexaltichum puJchrum. J. B. HiJÏ, 11. p. 139. Hord.

polj ftichum vernum & liybernum. C. B. Tkeatr* 439^

Hordeum. Lob. Tc.

(i) Horiüum Flosculis lateralibus MascnUs muticis,

GouAtl Movsp. 58. Hordeum. Hall. lietv, N. 1535.

Hord. Dmicl.um.' C B. 22. J. B. Hifi. ll.v^^^fi.

Hord. iiudum, r. Seramibiis decortitatis. Mor. T. 6. f. ï.

Cc 2
. II. Di%u XIII. SxvR,

geplaatst.

op elkander leggende»

De
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ArisLh. zeldzaame byzonderheid , dat van de

Booio
^'^^ Bloempjes , welken deeze Soort zo

«tuk!
' wel als de eerfle heeft , twee uit onvrugt.

G'^-J'. baare beftaan ; zo dat de Aairen van deeze

Gerst maar twee ryen van Zaaden hebben, en

derhalve tweezydig zyn ; onderfcheidt dezelve

ten duidelykfte. Zy is fchraalder en teerder,

ook laager van Gewas, wordende daarom KJei-

m Gerst of ook Zomer - Gerst geheten ; omdat

zy niet dan in 't Voorjaar gezaaid wordt en

meest tot Aas voor Hoenders , Ganzen en an-

der Pluimgediert, In 't Hoogduitfch noemt

menze deswegen Futergerst, in Italië Scan*

della , in *t Franfch Pomette of Pawnette.

Hier toe behoort de zogenaamd'e Bloote

Cerjij dus niet zo zeer g-heten , om dat zy

minder gebaard is , als wegens de bloote

Graankorrels. Men noemtze in 't Franfch

Sukrion of Orge nu , en uit deeze heeft de

Heer Adanson , door 't zaaijen, vcrlchei-

de veranderingen ten opzigt van ie Bloem-

deelen bekomen, die echter niet beflendig

waren (*).

IV. (4) Gerst met de zydelingfe Bloempjes Man-

M^cfuoT. ^^b^ en ongebaard^ de Zaaden hoekig i

Sfeltige, , uitgebreid, met basten.

Zo

(•) Mem. del'yfcaii. F. des Sciences de 1765 , P- 960-

(4) Hordeum Flosc. lateralibus Mascuüs muticis , Sem.
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Zo weinig verfchilt deeze van de voorgaan-
j^^J^^^

de, dat de Heer H aller ze [daar toe be- iii.

'

trokken heeft. Men noemtzc Baard -Gerst ts^J'^f^'

cm dat zy de Baardjes langer heeft dan de Gerst.

gemeene, naamelyk van vier tot ze« Duimen.

Zy heeft anders de Aair breeder , platter en

korter; de Graankorrels digter op één gepakt

en eenigermaate hoekig. Voor 't overige

komt zy, alzo de Korrels maar op twee ryën

aanrypen, met de Tweezydige naast overeen :

hoewel zy zes ryën heeft van liloempjes ;

maar de overige misdraagen. Dewyl zy naar

de Spelt zweemt, is 'er de naam van 2^0- Cr/-

thofi, die tevens den Griekfchen naam van de

Gerst inOuit , aan gegeven. In. Italië noemt

menze Duitfche Ryfii'm Engeland Sprat-Bar*

ky , in Sweeden Skyfelkorn , of ook Pluim-

Koorn ; dewyl zy zig door haare plat geveder-

de Aairen alszins Vederachtig vertoont.

Deeze Soort van Gerst wordt beter dan de

voorgaande geacht , om dat zy , ook in vette

Grond , niet te (lerk in 't Stroo fchict en

zwaarer Korrels draagt ; weshalve menze in

Duitfchlacd verkiest tot het Bierbrouwen.

Men

T.^i-. Hord. tiill. Spi.a lata coini-resfa breviore. Mor.

Hift.'m- V. 206. Hord. dia. Oryza Germnnxa. J. B.

Jdift. 11. p. 429. Zeocritoii f. Or. Gennanica. C. 13. Fm.

Zi. Til. 421. Mor. T. 6, f. 2.

Cc 3
il. DEEt. XIII. Sx^.



Driemannigi
VI. Men heeft 'er , zo in Engeland als in Vrank-

^^uV^' ^y^f verfchcide Proeven mede wertftellig ge-

TTooFD- maakt en daar van een r.yken Oogst bekomen,

^^ci'rst
I^och zy vereifcht een vrugtbaaren cn wel toe-

bereiden Akker: ook moet het Zaad, dat men

tot zaaijen gebruiken wil , eerst van dc kleine

Korrels, die daar onder zyn, gezuiverd wor-

den: daarenboven Iaat zy zig z-^er mocx-lyk

pellen: zo dat het teclen van deeze Baard-

Cerst meer tot Liefhebbery , dan tot een wee-

zentlyfc en beftendig voordeel, in deczc Lan-

den dient. In Italië wordt zy op verfcheide

•plaatfen gebouwd.
Gebruik' Van oudsis de Gerst onder de Israëlieten be-

deiüerst.
-j^j^^^jy ^ gelyk deTarwe , tot Levensond -i houd

-gebruikt geweest. *t Land Kanaan , zcid Mo-

«És, was vrugtbaar in Tarw en Gerst. Te-

-genwoordig teelt menze in Egypte meest toe

Aas voor Hoenders en Paarden - Voeder , zegt

'Fo n s K A ö H L , die waarnam , dat 'er door-

gaans twintig Aairen voortkwamen op tèncn

fitoel, ilaande de Planten een Span van elkan-

:der. Men vind in de Heilige Schrift te meer-

maalen van dit Koorn onder dc Schatten des

Lands , onuer dc Cfterhanuen en onder den

Voorraad, gewag gemaakt. Door Chris-

tus werden , met vyf Gerflen - Brooden en

twee Vischjcs , vyfduizend Menfchen verza-

d gd. Daar komt een Meel van , dat xoct vai

Smaak is, ea waar van het Landvolk, in vee-
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Ic deeJen van Europa , zyn Brood bakt. Op
^

de Switzerfcfie Alpen en in de Noordelyke

Landen, is dit zeer gemeen. Zulk Brood heeft

allcenlyk dit gebrek , dat het tc fchielyk droog

wordt: doch overtreft nog oneindig het gene

door de Laplanders , uit fchaarsheid , van Boom-
bast wordt gemaakt. Ook geeft veel aanlei-

ding tot de Gerstteeh'ng in de Noordfche Lan-
den , dat dit Koorn aldaar zo fchielyk aanrypt,

kunnende dikwils in agt of negen Weeken ,

na dat het gezaaid is , reeds gefneeden wor-

den worden, zoLiNNiEUs verhaalt en zulks

in het Noordelykfle van Europa ( + ). Het
Gerfte-Meel is ook, tot Gebak en Bry, geea

onbekwaam Vocdzel. De Varkens worden ,

gemeenlyk, in ons Gewest, daarmede vet ge*

maakt. De Paarden worden in Spanje met

Gerst gevoerd , even als alhier met Haver.

Voorts dient zy tot Aas voor Pluimgedierte ,

als gezegd is. Doch wel het voornaamfte ge-

bruik van de Gerst , hier te Lande , is om
Mout te maaken tot het brouwen van Bier

,

dat ook bereid kan worden van ander Koorn (f).

In de Geneeskunde was , van ouds her, tot

heete Ziekten , niets gcbruikelyker dan een Ge

O) Vid. Flor. Lapp. Prolog. 29.

(t) Zie de Aunmerkinsen vuu den Heer Likn^eus .

over het Bier , Stockh. l'eyhaKd. viui 1763. of XXV.
Saiid. rag. 58.

Cc 4
II. Dï*I.. Xill. gXüK,
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Gerfte- Drank, of /ifkookzel van Gerst, om
de kragtcn der Lydereo cc behouden. Nog
heden , weec men , van hoe veel dienst het-

zelve zy. Dun, verfch Bier, kan ook tot het

zelfde einde ftreKken. Boerhaave leerde,

dat Bier kragtiger was den ^Vyn; doch het-

zelve is , oud zynde , tevens koppiger. Vet-

te, dikke Bieren zyn zeer voedzaam, als blykt

uit de Brunswyker Alom en dienen tot verfler-

king van zwakke Geftellen. Men heeft nu

kortlings het VVeekelyks brouwen van verfch

Bier, op de Schepen, die lange Keizen doen,

hec allernuttigfte tot voorkoming van het

Scheurbuik bevonden (*}. Van zuur Bier

worde, door een nieuwe Gisting, Azyn ge-

maakt. Uitwendig is het Ger{le - Meel , in

Pappen , dienftig om Gezwellen te doen ver-

ilaan, of de Verettering te bevorderen. De

Baardjes van dit Koorn zyn , als kleine Vlyrn-

pjes, tot opening van de Adertjes der ont-

ïtoken Oogleden , volgens de uitvinding van

WooLHouzE, zo H ALLER aanmerkt, in

gebruik geweest; doch volgens Heister
waren het de Baardjes van Rogge -Aai-

ren (f).
De

De eorfte Uitvinding daar van w
Macbrid;., Geneosliecr on Chimrgyn t

land, toegefc!;;cevcn. Zie ^i/g. l'ndtri

se:, , II. ü. bhui.. 559,

CV Titjfrt, Chuurs. Cap. LII, de S(
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De Gerst isj behalve andere Kwaaien, wel VI.

allermeest, zo men aanmerkt, die, welke de nrf^

Kanl'tr genoemd wordt , onderhevig. Moog- s^°^°*
lyk is het die , waar van L o b e l de Afbeel- Kank«
ding geeft onder den naam van Brand der Zo-

q^^^^,

mer-GerJief vertoonende een zeer fchraale en

als uitgeteerde Aair. Immers het is eene on-

gefteldheid , waar door de Vrugtmaakende dce-

len zodanig worden aangedaan , dat de Aair

geheel vlakkig of zwartachtig wordt , en de

Graankorrels niet dan Blaasjes zyn, met eea

Poeijerachtige Stof gevuld. In verfcheide

andere Planten heeft dit ook wel plaats, en zelfs

in allerley ander Koorn, doch in de Gerst het

allermeeste (*\

Terwyl deeze vier Soorten van Gerst zo

weinig vcrfchillen, komt het my bedeukelyk

voor, of niet wel de eene, door verandering

van Grond of door het Klimaat en Saizoen, ia

de andere overgaa ; 't welk inderdaad een (luk.

zou zyn, voor de Liefhebbers van den Land'

bouw wel waardig te onderzoeken.

Ik zal nu de Gerstachtige Gras -Soorten voor-

ftellen.

Cj) Gerst-

("J Zie hat Vertoog van den Heer Aisien over de

Oirzaak van de Kanker in 't Koorn , Uitgezogte Ver-

hmd. VU. Deel, biadz, aao.enz. AJs ook Nieuw»»

Lmdbouw, 111. Stuk, bladz. 36, enz. Als ook D. ut

Gorter Fhr, Befg. YA- H. p. 34?.

Cc 5

II. Deex. XIII. Stüi;,
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VT. (5) Gerst - Gras met alle Bloempjes vrugthaar ,

^nif^* drievoudig en gebaard^ de Omwindzels

Hoofd. Borftelig^ aan den Voet kanthaairig.

nJdeum ï° l^^^^Q en de Levnnt , inzonderheid by

^^^I'^^^J"-
Aleppo, is dit Gras waargenomen ,

't welk zig

ia\ig7^^' zeer duidelyk door zynen JBolachtigen Wor-
tel onderfcheidt. Het heeft een Helm van drie

Voeten hoogte en eene Aair byna als die van

het Gerstachtig Gras onzer Wegen en Voet-

paden.

VT. (ö) Gerst Gi-as tfiet de zydelingfe Bloempjes

Kawiïg!
omrugthaar

,
ongehaard ; de Omnvid:ic/'

tjes Borfielaehtig ^ glad.

Dit valt in Italië C*) » «egt Linv^rus, en

in Engeland, hebbende veel Knoopige Wor-
tels : het middelfte liloempje is gebaard en dc

Omwindzeltjes liebben paarfche Eaardjes

,

langer dan de Bloempjes.

C7)

(Sj Uordeum FIosc. omnibus fertilibus , temis, Aris-

tatis, Iiivolucris Setacois bafi ciliatis. Am. Acad.'ïY.v*

304. Gr. Secalinum Bulbofa Radice. Barb- Ic. 112. f.

2. ScHEucHz. Gr. 19. Gr. Bulbofum ex Aleppo. C. B.

ft,u 2. Prodr. 4. Tfuatr. ai. Moji. S- g. T. 6. f. 7-

<6J Hordemj Flosc. Latcral. Masculis muticis , &c»

Sp. Plant, 7. Gram. Myomroides Nodofum. Raj. Angt.

\\\. p. 397. T. 30. f. 2.

Vhq Itatin heeft de Heer Rêichard India
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(^1) Gex^t-Gns met de zydelingfe Bloempjes Vï.

ManneJyk en gebaard , de middelfte Om- j"?/^*

windzels kauihaanig,
stu*^'**°'

Zeer algemeen komt deeze, die BaftercU Ho^aêam

Gerji genoemd woi-Jt , op Steeaige Wegen
Muuren en Puiuhoopen , waar van zy den Gerst,

bynaam heeft, door geheel Europa voor. Hal-
LER zegt, dat zy in Switzerland groeit aan de

Muuren der Wegen. In Sweeden vcndt onze

Ridder ze op ds W^allen van Landskroon en

andere Steden. In ons Holland is zy alom ge-

meen aan de kanten van Straaten en Fuinige

Wegen : zo dat zy een harden Grond fchynt

,te beminnen. In KuslanJ vondc dc Heer de
Gorter deeze Gras -Soort niet, die dooi:

haare Gerstachtige gedaante zeer bekend is,

hebbende Halmen van een Voet hoog en

daar boven, als geknakt, en Borftelige Baard-

jes,

Hord. Spie

F. 4. Hord. Spontaneum fpurii

atum Secalinum minus. To.b

I-. N. 3 Gramen SficS Sec

L. Hetu. N. 153S.

H, Deel. XIII. Stok.
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VI. jes , waar door het van de echte Gerst ver-

''^'m!'" Schilt en daar van geene verbastering fchynt
Hoofd- te zyn, zoHaller aantekent, in welkver-

moeden anderen gevallen waren (*}. Sommi-

gen noemenze ook wel Muizen-Koorn.

Croote, Een grooter Gras van dien aart , door C.

Bauhinus op 't Gebergte Wasferfall ge-

vonden (t), en doorgaans in de Bosfchen

by Gottingen voorkomende , zo de Heer

H ALLER waarnam ; groeide twee Ellen of

zes Voeten hoog ; jnaar dceze is hier voor

tot het Koorn-Gras , met den bynaam van

Europifch, t'huis gebragt

Któne? Of Kleine Basterd -Gerst van C. Bau-
HiNüs, die overal op drooge Gronden voor-

komt , eene Verfcheidenheid , c'an ecnc wee-

zcntlyk verfchillende Soort , (waar aan fom-

migen den bynaam van Rogachtige geeven,)

üitmaake, laat ik onbeflist. Door geheel Si-

berië, alwaar het by ons gemeene Gerstgras

van dien aart niet fchynt te groeijen, was dit

Kleine, Rogachtige, zeer gemeen, enonder-

fcheidde zig , zeer duidelyk, door zyne bruin-

rood of fomtyds ook fchoon paarfch gebaarde

iiairen. Zou dit dan ook kunnen zyn de

Muur -Gerst, daarPLiNics van fpreekt

Ziehier de befchryving door Gïvielin. » De

<0 Vid. ^.7. He!ve,. II. p. x3=.

(t) Gr^men Hwdtaceum MoBtaniim feu majus. C.

B. Tkeatr. 135. Hordeumfp.rigidis Cyiindricis , Calycinis

C9 Herba phoenicea nobis Hordeuu) Mufinum. Hifi-

Hat. Libr, XXII. Cap. 65.
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De Blaasjes zyn veel kleiner dan in het
^^g^j^^.

5, l^kine gemeene Gerjigras van B A UH i N u s en ^III.

„ de Aairen eindigen om laag nooit in hetKaf-sTOK?^

3, je. De zydelingfe Blaasjes zyn doorgaans Gerst^

» zo fchraal en klein , dat zy niet dan by
^''^^^

„ naauwkeurige befchouwing als zodanig

,

„ maar in de eerfte opflag als Baardjes zig

j, vertoonen. Derzelver Baardjes zyn fom-

3, wylen naauw'.yks zigtbaar , fomwyien van

j, een half Duim en langer, in welk geval die

„ evenredigheid , der Baardjes onder elkan-

s, der , plaats heeft, welke in de Figuur van

„ Vaillant keurlyk is uitgedrukt (f).

„ Altoos zien de Baardjes roodachtig , doch

„ fomtyds vailen zy , met de geheele Blaas-

„ jes, fierlyk paarfch ; gelyk Stellerus
3, omftreeks Irkut waargenomen heeft C|)."

In Switzerland heeft de Heer Haller dce-

ze Rogachtige Basterd -Gerst aan de Oevers

van Rivieren chBauhinus in Koornlandéc

gevonden: doch zy is 'er zeldzaam , en de an-

dere zeer gemeen. De Bloempjes , welken

Cmelin Blaasjes noemt , heeft dezelve , zo

hy aanmerkt , als ook de Baardjes korter en

ruuwer, gelykende meer tweezydig, hoewel

weezentlyk zeszydig zynde ; zo dat deeze

mooglyk eerder eene verbaftering van het

Gerst- of Rogge -Koorn zou fchynen, als de

ge-

O) Botan. Fiïi is. p. 83- T. 17. f. 6.

iiJ Gmel. I. p. 124, 125-

ÏI. DEBt. XÜI. Stws,



AroEEL S^^^o^^ Basterd- Gerst der Muuren of VoeN
III

*

paden.
Hoorn-

^

^Tlir.
Gerst -Gras r/^ Baardjes en Borfleligz

Hordeum Omwindzels uttermaate lan^.
^uhatum. ^

Kwispel-
Gerst. Dit is het Levantfche Haairgras van den Heer

ScHREBERj't welk dc beroemde Sherard
by Smyrna ontdekc heeft , zynde door Schecch-

ZER genoemd Gerfigras , dat de Aairen om-
ringd heeft met zeer lange Baardjes. Dergeiyk

Gras vondt Buxbaum aan den Bosphorus en

in Georgië. Het heeft de gedaante van dc

Muur - Gerst , zo even befchreeven , zege

LiNNiEUSjdoch deOmwindzels en Baardje?,

viermaal langer dan de Aair, geeven 'er een
zonderling voorkomen aan. IVfen kan zulks

in de Afbeeld 'ng van Sc hr eb er befchouwen,
die aanmerkt dat deeze Soort, door niet meer
dan twee Bloempjes op ieder Tand van de Graat

te hebben, van de Gerst verfchillen zoude.

T a I T I c u M. Tarw.

Ds Kenmerken , die dit Geflagt van het

voorgaande onderfcheiden , zyn een eenzaa-

(8) Hordeimt AriftJs Invo

Sp. Plant. 8.E[ynins Crini

34. f. 3. Gramen Hordeac,
circumvallata. Scheuchz.
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lïie tweekleppige Kelk , drie of meer Blomme- VT.

tjes bevattende; benevens llompachtig fpicfe ''^1°^^*

Bloemen C*) , die ook doorgaans veel minder
^JJ''**^^-

gebaard zyn , zittende in de bogten van eene

zonderling geboogene Graat (f). Het bevat

de volgende Soorten ; waar onder de agt eer-

fien Jaarige, de anderen overblyvende Planten

(1) TaïV7met de Kelken vierbkemig. Buikig,

glady op elkander leggende en gebaard.

(2) Tarw met de Kelken vierbkemig , BuikigJ^^"^-

effen , op elkander leggende en byna ongs- Hifber'

baardi Dat"'^.^^^^^

(•») Flos oUafiusctihts acutus heeft Linnjeus , dat doot

uiilerd is in ovlufiusculus obtufus : 't welk misfchien zeg-

Sen wil ftoi>iper dan Jtomp. Immers oiize Ridder heeft

er alleen mede te kennen willen geeven , dat de Bloem

minder fpits is dan in de Gerst en Rogge, of, gelyJc

zyn Ed. van 't b uitentte Bloemklepje zegt (obtiifa. ciim

'T^T^yeFili, op Plaat LXXXVII.

(i) Tritieum Calycibus quadrifloris Ventricolis , gla-

bris, imbricatis Ariftatis. SyJK Nat. XII. Gen. 99. f^eg.

Xill. p. 108. GoüAN MoHSp. 57, Hort. Ups, 31. MtLt.

Din. N. I. Trit. Loc. imbric. quadrifloris, Ariftatis.

Hall. Helv. N- 1422. Hai.l. Connn, Nou, Gott. V. T.

I. f. I. Trit. Rad. annuS, Spica glabri Ariftata. H. Cliff^

Pm. 21.

(2) Triticiém CaL <iuadri

IL Deel. XllL Slutc
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ook Gebaartje 'J arw voor

baarde onder de eerüc

,

dat Tarw, dio op con t';:

gehad hcc' -
.

bereid ,

Zaad van
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>. cilie , met een rood , I:rankbeenig hard Graan , VT.

„ voorkomt , dat by ons zagtcr valt. Want ^mf^*
« in Egypte , Griekenland en het Ooftcn ,

5"°°''°"

„ bouwt men dergelyke Tarwe. Voorts kun- larw.

M ncn viry zo min de Verfcheidenhcden by de

j, Ouden bekend, als die der Hedcndaagfchen,

De 'I arw , in 't Hebrceuwfch Chittach ge- Uit^iin-

naamd o<iChintmh, in 't Griekfch Pz/zw; , thans
'

zo bekend onder den naam van Tritkim , is oud-

tyds Robur en S'digo genoemd geweest. In 't

Engelfch noemt men'ze Wieat of IVeete , dat

veel overeenkomst heeft met den Hoogduit-

fchen naam Weitfm^ waar van wederom IVclu

of Weit , dat in verfcheidc decleu van onze

Nederlanden voor Tarw gcbruiklyk is , af-

flamt , en ziet op de witte Kleur van het Meel
en daar van g:ebakkcn Brood. In 't Franfch

vereert mcnze met den algcmeencn naam
Froment en Bkd, dat is Koorn^ by uitmuntend-

heid; gelyk de Itah"aancn het Fourmento, Gra^

m en Solim hcetcn, de Spaanfchcn Trigo.

Onder de Graanen is de Tarw in zo veel

achting, dat men die al van ouds, in 'c by-

zonder, Koorn genoemd heeft, in 't Griekfch

Sïtosy dat is Spyze. Nog heden is dit by vee-

len in gebruik; tcrwyl zy de Rog en Gerst

flegts mede begrypen onder den naam van

Graanen. Offchoonwel, inde Heih'ge Schrift,

doorgaans gefproken wordt van Tarw en Gerst,

Dd als

11. Deel. XIII. StdK.
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/iSêl
Lesftogt der Israëlieten, zo vindt men

iij.
* nogthans in 't byzonder gewaagd van het Féi"

sTL^^™" Tarwe, Men vindt dat dit Koorn al-

Tarw. leen, door Salomo, tot Onderhoud gege-

ven weidt aan Vorllelyke Huisgezinnen : men
vindt in het Nieuwe Testament byna alleen

van Tarw gefproken en in de Openbaaringe

van JoHANNES wordt de Tarw op driemaal

zo veel Prys ^efteld als de Gerst : dat meer

verfchilt dan hedendaags.

DeLfiinI- Hier uit blykt dc uitmuntendheid van dit

bouw.
](;Qoi-nj dat het voornaamfte Onderwerp ge-

weest is van den Landbouw, van den aanvang

des Werelds af. Van Ad ams Zoenen was

Habel een Veehoeder, maar Kaïn een

Landbouwer. Na den Vloek , wegens zyn

Eroedermoord , week dcezc Oostwaards , en

heeft waarfchyniyk den Landbouw verfpreid

in dc binnenfte dselen van Alie. De Egyp-

«enaars zyn nog heden Meefters daar in , hou-

dende door hunne Waterleidingen het Land

vrugtbaar ; terwyl de Inwooners van Geluk-

kig Arabie , eene anders dorre Landsdouw

,

zelfs de kanten der Bergen, door het afloo-

pende Water, konftig weccen te bcvogtigen

en te maaken tot ongemeen vrugtbaare Ter-

rasfen. Bemesting heeft liet Land aldaar, tot

den Koörnbouvv , niet noodig. jMen zaait 'er

tot Spys byna niet dan Tarwe, en Gerst tot

een foort van Drank : Rogge en ILiver zyn



!

Gr. PLANTEN 4rQ

'eïonhekmd. De Winter is, om zotefpree- VT,
ken, de tyd des Oogsts in die Ooflerfche Lan-
den, gelykerwys de Zomer in het Noorden, Hoofo-

De Gerst wordt'er rgedsin February,deTarw^™^^.^^.

in Maart ryp. Dikwils teelt menze onder mal-

kander in die Gewesten , en dys wordt van bei-

den, of van elk in 't byzonder, dat gezegen-

de Brood gebakke:i , 't welk tot Onderhoud
ilrekt van alle befchaafde Natiën aan deeze

zyde des Aardbodems.

Dat het Koorn oiidtyds, (een Wonderwerk Vrugt-

uitgeflooten ,) vrugtbaarer geweest zou zyn y^nde'^

dan heden , is niet waarfchynlyk. Men kan
J^^^^

in Egypte, zo Forskaöhl aantekent, om- ten.

trcnt ftaat maakcn op een tienvoudigcn Oogst

van Tarwe en anderhalfmaal zo veel van Gerst.

By Gencve zyn Landeryën, die maar driemaal

zoveel, als 'er gezaaid was, uitleverden (t).

Doch dit was een ongelukkig Jaar : men re-

llende , zestien Jaaren door malkander , op

eenen ruim twaalfvoudigen Oogst (l). Vol-

gens de nieuwe wyze van Landbouwen , zou

^^yna een derde meer door die Landen zyn

opgebragt. Verfcheide Proeven zyn daar

omtrent, ook in onze Provinticn, federt twin-

tig

(f) Proeven tot den NUmvm Uiidbonw. II. Stük, Atn-

(1) Het zelfde Uadz, ii7.

Dd 1

ÏI. Deel. XIII. Stuk.

i
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VT. tig Jaaren genomen (*). De Tarwe. Graan en,
Afdeel. ^^^^ toe uitgekoozen , op Bedden geftoken io

Hoorn- een wel geroerde Grond , elke Graankorrel

^^Tarw ^'^^^ Voet van de andere , in een kuiltje

vaneen Duim diepte, hebben Stengen voort

gebragt, ieder met by en over de dertig Hal-

men ; zo dat van een twaalfde van een Vat

negenentwintig Vaten waren voortgekomen.

Dit is gefchied te Vugt , in de Meijery van

's Hertogenbosfche (f). Naar den kant van 'c

Gooy heeft men, op dergelyke manier , van

een fchraalen ongemesten Grond wel ander-

halfmaal zo veel Koorn gewonnen als gewoon-

lyk. Met Uog- en ander Graan gelukte het

Dog beter (j).

Dit pooten van de Tarw , gelyk men 't noemt,

heeft zekerlyk het voordeel, datdeGraanen

elkander niet in de Grocy beletten , en dat 'er,

oni zo te fpreeken , geen Grond verlooren

gaat; 't welk aanleiding geeft tot die groote

Vrugtbaarheid. Het fchynt , echter, in ons

Land , tot nog toe , onder de Boeren met

doorgedrongen te zyn: 'c welk mooglyk door

de grooter moeite en koften , of door a^nklee-

vingder oude gewoonte , veroirzankt is. Vee-

' len fchroomen zig aan bcfpotting bloot te (lel-

len.

Zie ITT. SrrK, bladz. r^e , cn?..

CO Zie Holl. MaiufLh. XIlI. D. 2. Stuk, blaJr.

265 . enz.

(IJ Zie N. iMndboinv.m, SxuK, als boven tn nieuwe

Froevea iu 't IV. Siuii,
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ien , wanneer iets nieuws , dat zy ondernee-
jj^^^

men, eens tot hunne fchade niet welflaagen ui.

niogt. Nu twaalf Jaar geleec^'n , evenwel ,
5^^°^°"

hebben zekere Landbouwers in hetNorfolkfe, Ta/-w.

in Engeland , dit doorgeftaan en zyn zo ver

gekomen , dat één derzelven omtrent ander-

halfhonderd Morgen Lands, op die wyze,met

een goeden uitflag bepoot hebbende, gedagte

Nieuwe Landbouw 'er algemeen is doorge-

drongen. Zelfs heeft men de Manier door

verfcheide Uitvindingen verbeterd , en een

byzonderen Ploeg, daar toe dienflig, uitge-

vonden (*>

Men hadt, uit pryswaardige Liefhebbery,
^

Jterke^

in deeze nieuwe Tarw -teelt ,
geteld deii op-vuidi-ing

breng van Graanen uit ééne Korrel , zynde^'f^Jj^g^^

twee- of driehonderd en daar boven. Omtrent

dien zclid-n tyd vernam men , dat de Heer

MiLLER, Hovenier van den Koninglykcn

Kruidtuin tc Cambridge in Engeland , Zoon

van den beroemden Kruidkenner deezes naams,

door het fchcuren van Tarwe- Planten, die in

de Zomer van 't jaar 1766 gezaaid waren ; door

het verplanten van de gefcheurden en derzel-

ver zyd-icheucen , die den Winter overblee»

ven ; in 't volgende Voorjaar van één Graan-

korrel bekomen had vyfhonderd Planten, die
-

voort-

C) G,uti<^,mn^ Hl.gariue Nov. i-So. Zio W/^. l'a.i. Lef-

t^r ' Oef. irSi. 111. Deel, .Mnigc-lv/. bl. 3^!^»

Dd 3
ÏI. D Mt. XlII. Stwk.
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voortbrngten meer dan tmntigdmzend A^.m}

^

uitleverendcomtrentagtenveertig PondKoorn.
't Getal der Graankorrclen uit die ééne dus

gefprocten , werdt berekend op meer dan

ryflioiiderdzesenzevefrtigdu'rzend. Dit is een vcr-

baazende vermenigvuldiging , welke nog veel

verder gcbragt had kunnen worden: want de

Planten waren in 't Voorjaar maar eens ge-

fcheurd (*). Deeze Proefneemingen , door

w ylen onzen Vrind , Doktor B a s x e r , te

Zirikzee, iu 't jaar 1770 en 1771, nagedaan,

v,-aren denzclven niet gelukt: dat echter maar

san toevalligheden te wytcn fchynt: alzo de

Heer VAN Hazen meende, zo hy niet belet

ware geweest, nog een grooter getal van Plan-

ten en Aaircn , dan dc Heer jMiller voor-

gemeld , te zullen bekomen hebben (f). Fyf-

tigdtiizend van éénen Graankorrel te teelen , is

thans nieC ongewoon Deezc Konftige

vermeerdering der Graanen heeft haaren oir-

fprong van de Proeven en Waarneemingen

door den beroemden Wol ff, Hoogiceraar

in de Wiskonst te Halle , die vyftig Jaaren

ze, racer dan twccdukend lluks bckv.-am (§;.

Di;e.

(«) PhiL Trcmfan. for 1768. Vol. T.VITT. p. 20^

(t) Brief over den mhslukten uitllag der Tarw-Treit/

door J. BastEr. Zeeuivjck Gsnootjchni>. III. Deel. Uüdz.

597-

(IJ) Zie -V, La>tdb. I.SiüK.bl. 214.

CD Zie litesiaiter Sammiu;igenty2i'i > SSS, Cii^
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Deeze Heer hadt ook van de voorgemelde wy-

ze van Nieuwen Landbouw , door pooting

der Graanen, reeds een denkbeeld (*).

't bovendien een voordeel van den Nieu-

wen Landbouw , dat de Graanen dus zo zeer

niet bloot gedeld zyn aan derzelver gewoone

Kwaaien , welken de Tarw meer dan anderen

onderhevig is. Als eene der voorcaamPLen

moet men dat Ongemak aanmerken , 't welk

Brandkoorn genoemd wordt. Dit werdc al

vroeg , onder dc Israëlieten ,
aangemerkt als

eene Landplaag (f ). Die fchraale en van den

Ooftenwind verzengde Aairen , in Pharaös

Droom , zuUen daar toe behooren (i). Men
vindt 'er de Afbeelding van by DoDoNiEUs
cn LoBEL, onder den naam van Uflilago^

in 't Hoog- en Nederduitfch Brandt , in *t

Franrchi>';7///^r^ , in 't Engelfch BUght or Frant'

con;c. „ Als de Aair , zegt hy ( §), nog te-

s, dei- is en op 't bloeijen flaac ; wanneer 'er

j, dan een zwaare Kegen valt, en hier opvolgt

), een hecte Zonnelchyn , waar door dezelve

)y verfchroeid wordt en als verdort: dan komt

O n>id. p. 59^-

^^^^^

(§) LocEL Knüdbocli, Antvr. 1581. blad.. 45. Zie aan-

taande de UJiiifigo in Yerfirheide Soorten van Koorn- en

Gras-PIr.nten de nieuwe Uitgave der F/»r. iS^/j/Vfl , door

den beroemden Hooglecraur D. de Gorter, in ditj.iiir

11. DsEL. XIII. Stuk.



M 'cr dit Misgewas van , 'c welk daar in bc-

,, (laat, dat de ^^air beladen is, met ccn

zwart PoeijcT of htof , door dc vcrmnHc-

„ mmo; der Graankorrclen , die als vcibrard

5, zyn." ÏJy rjceft *er dc figiHir van , 7.') wef

m Gerst cn Haver , als in de 'larwc. X'olgcns

dcczc bcfchryving zou het met dc Jl)f/n of

het Zirart veel overeenkomst hebben , daar

men het, volgens anderen, wel van zon moe-

ten cndcrfcheiden /ekerer is 't,d3t men

7\ O, (.n ils ttn \ L /v\(; lii K u t

terwyl in dc Kanker, genaanul Ciaiiyony de

Vermolmde Graancn nog m een Velletje zyn

beflootcn, cn, hoewel u:tgczvvollen, haare ge-

daante behouuen, zynze hier al.«! geheel in een

zwart Poetjer veranderd , dat vvegfluiTt,enaan

de Aairen , die nog gezond zyn , door den
Daauw bevogtigd , kleevende, dezelven ins-

gclyks bcfmetd;. IIiLr l::c n. t rnnMeh
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niet onwaarfchynlyk, dat zekere kleine Infek- VT.

ten mede iets tot dit bederf der Graancn toe- ^YiY
brengen (*); en aangezien de Baron vanGLEi- Hoor

CHEN in de meefle Bloempjes der Tarwe ze-
y-^^^.^

kere kleine Diertjes , die men te regt Zicrij'es

noemen mag , vondt , naauwlyks grooter dan

een Spelde- Punt j welken die Heer vergroot

afbeeldt (f); zo zou men niet onbillyk ver-

moeden mogen, of deezeook, door Vogtig-

heid en broeijing vermenigvuldigende, aanlei-

ding konden geeven toe dit Kcornbederfd).

Een andere Kwaal, die ook zeer dikwils de Honi

Tarw aantast, is de Honigdaauwt zogenaamd.

Men vindt daar van, insgelyks, onderdc Israë-

lieten , als eene Landplaag gcfproken. Ge-

meenlyk verftaat men daar dooreen Honigach-

tig ,
kleverig Vogt , dat zig in de Zomer by

Druppels aanzet op de Bladen der Boomen

cn Planccn. 't Kan zyn, dat dit Vogt, 1

droegen de roodachtiFc StofFe overlaat

,

welke de Franfchen la Roitille of de Roest

de Italiaanen Rughie, deEngelfchcn

,
Iilu> oscopiques. 17/0. Folio. Tab. XVI.

eenigermaate fttooken met het denkbeel

Ai MEN, die dn Niïtle ïtG\t een bederft
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VI. Bfikhv Het is eene Kwaal , welke de
AroBEL.

gjaden en Stengen of Halmen van het Koorn

1!^^°' ^^fit^st, bedekkende die, hier endaar, meteen

Tarn;. Roestachtig Poeijer , dat zelfs de witte Hon-

den , die door het Graan loopen befmet. Som-

migen willen , dat het de uitzypeUng van eenig,

waarfchyniyk reeds bedorven , Vogt der Pian*

ten zy, 't welk zig met den Daauw ver-

mengt, of op zig zelve deeze droevige Kwaal

veroirzaakt , die het Koorn doet kwynen en

misdraagen.

^T:aaekn Immers , dat de Honigdaauw niet aan de

geiï! uitwerkingen der Lugt,door Droogte, Dam-
pen of Nervcls , toe te fcliryven zy , is taa-

meTyk blykbïar uit het berigt van wylcn den

Heer Doktor Baster, die verhaalt , dat

zeer vecle Boeren in Zeeland , daar men zo
uitmuntende 'iarwe teelt , raad weeten, om
nooit eenige blaaayve Tarw te hebben , als ook
om de Roest , het Brandkoorn , Zwarte en

Veizengde Tarw , het Vloeijen en sndere

Ziekten van dit Koorn , te verhoeden (f).
Ook vind ik aangemerkt, dat fchraale Lan-
den meest aan dergel^ke Kwaaien onderhevig

zyn : vraarfchynlyk , doordien 't Gewas niet

fterk gcnocgis, om dezelventewedcrflaanCj).

Som«

e) Zie 't gndni?te III. S^vk ,vooxA<;n NieHwenLavd^

^
(t) Aantek. Jioll. Maaff.h, XJX. Dbrls i. SruK,



Sommigen hebben het Gram , dat zy zaaijen

vilden, daar tegen met KalkofZout befprengd;

maar in Sweeden heeft men dienftig bevonden,

het Zaad, dat men iö de Herfst meent te zaai-^

jen, een Handbreed hoog leggende op een

Houten Vloer , in 't Voorjaar met het Loof

van uitbottende Denne- Takjes digt te beftee-

ken, en het dus tot den Zaaityd te laaten leg-

gen. Ter plaatfe , daar men voorheen zeer

gekweld was door Roefiig Koorn, hadt men ,

na het in 't werk flcllen van dit Middeï,federt

vyfticn Jaareq geen Ongemak in de Tarw
befpeurd (*)•

Dat zodanige Middelen , ten dien c"nde

,

öienflig zyn,blykt inzonderheid uit de Proeven

en Waarneemingen van den Vryheer vanM ü n-

c riA usE N, doorzj^ne Ontdekkingen omtrent

de voor 't bloote Oog onzigtbaare Diertjes

verma-ird, die bevonden heeft, dat de Stofjes

der Zw.irt vcrmoUcnide Graankorrelen Eijeren

van Infüfie - Diertjes zyn, door onzen Ridder

onder de Wardierijcs begreepen (f). Deeze

Eijertjes, vogtig in zekere trap van Warmte

gehouden , kwam 'er een Eyvormig Dierlje

uit voort, dat, barftendc, weder een groote

StochJi. rerkmd.XXXUL Band, p. 172.

Ci) Zic i.ct I. Deels XVllI. Üxuk vun dcezc Na-

II. Dzzu XÜI. Si^



D R I E M A N N I G E

AïmeL "^'^"^Sf^ van dcrgelyke Eijertjes overliet. Dee-

111. ze, verbeeldt hy zig , da c met de Graanen

fTVK?^"" wederom gezaaid worden, en dan, als dezel-

2\v,iè. ven opfchieten , het Koorn op- gezegde ma-

nier bederven : zo dat de Brand of het Zwart

dikwils een derde of een vierde deel van een

j\i:ker beflaat. Daar uit biykt, hoe nuttig de

iiitki'ezing van goed Zaadkoorn j desz^ifs af-

wasfchinge indien het cenigszins befmet is,

bcvogtiging met Pekel- enKalkvvater, indien

men 't verfch moet zaaijen , en anderszins des-

zelfs drooghouding zy , om bevryd te blyven

van deeze Akkerplaag. Hy hadt dezelve, twin-

tig Jaaren lang , in zyne Tarwe niet verno-

jnen; terwyl by zyne nabuuren, middelerwyij

dikwils een derde van den Oogst daar door

verlooren was gegaan (*).

Vcrfchii Uit het voorgaande blykt , dat de Honig-

Koorn- daauw of Roc^t, in 't Franfch genaamd lioinU

Kwaaien. een Kwaal is die de Bladen en Halmen van

allerley Koorn: de Brand of Kanker, Charhon^

een Kwaal die de Bloemen aandoet : het Zwart

of Vermolfeming , genaamd Nicik^ een Kwaai

die de Graankorrels zelfs verteert. Deezc

laatfle heeft meest in de Tarw plsats; tcrvvyl

Jbet Spoor, Ergot , een byzondere Kwaal is,

beftaarde in een bedorven uitzwelling der Rog-

ge -Koorntjes, door cene iuwendig.e oirzaak.

Deeze

( ) Der Hatisvatter. H.mover iróó. Oftavo. II. BuuJ.

V, 3-9- \'ide^y«^«. Acad, Voi^YJLï* 256.
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Deeze komt aan de Kanker het naafle, als VL
door welke dikwils de Graanen grootelyks

uiczwellen ; weshalve de Heer du Hamel Hoofd-

die Kwaal Ia Bosfe noemde , dat is dc Buk.

Gemakkelykst neemt men deeze waar in de

Graanen van Turks Koorn, zo de Heer Bojf-

KKT aantekent, als welken hy daar door hadt

uitgezet gezien tot de grootte van een Hoen-

der- Ey, vol van eenzwatt, ftinkend , Ette-

rig Poeijer en als in Plaatjes gefpleeten (*).

In hoe verre, -nu, de gedagte Kwaaien in
.
BcwMa^^

trappen verfchillen, en of zy alleen van War.
(frarufoti,-

diertjes i die met de Schimmel naverwant zyn,

voortkomen, en of deeze Diertjes ook cenige

gemeenfchap met de Aaltjes in Veraengdc Tar-

we, (die tot de Kanker of Brand {Charbon) in

't Graan behooren zou), of ook met de Styf-

zcl- Aaltjes (f) hebben; laat ik onbeflist. Ook
weet ik niet, of hier toe betrekkelyk.zy, dat

lang gedroogde , verfchrompelde Tarwe-Graan-

tjes , in laauw Water gelegd , als een wit Worm-
pje uitgeeven. Zekerer is 't, dat de Graanen

zelf, ingeoogst, gedorfcht , en door de Wan
van Kaf gezuiverd zynde , nog een goede Be-

waarplaats noodig hebben , en door Verfchie-

ten behoed worden voor de vermenigvuldi-

ging

(») Phil. Trajifa[ï. Vol. LV* p. 109. Bonnet. Recnerch,

f^t'ufcige des Feuilles. pag. 327- F'S- lo- H- XXXL
(t) Zie Baker over 't Mikroskoop , LEDERMULtEB^ en

deeze Nat. Hift.l. D, XVIII. Stuk ,blad£. 194.

11. Dbbl. XIII. Stuk.
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ArD^'ei.
Ongediert , dat altoos mesr of raiil

m^^' by dezelven huisvest en ze anders in 't kort

5iuK^*°' S^'^^"^^ vernielen zoude. De Klander of Xoorn-
"

ïart'j, tor> en de /iPö//^ of Koornworm , zyn daar van

de voornaamften Daar is een klein Vlieg-

je, /tvV genaamd, door den Heer Li nn.«ös

ontdekt, welks Wormpje , zo hy meent, wel

het tiende of twintigfte deel der Gerstkorre-

len, die in Sweeden geteeld worden, verteert;

zo dat menze van binnen tot Stof vermaalen

vindt, met hst Wörmpje of Pypje daar in(t}.

Ander Ongedierte , dat de Graan en, 't zy in

of buiten de Aairen, befchadigt of op vreet,

gaa ik voorby. Ik merk alleen aan , dat de

bewaaring derrelven van groot belang is ,• gt-

lyk dan daartoe ook vcrfcheide Middelen voor-

gefield zyn , door den Heer du Hy\MEL,
zynde dezelven inzonderheid betrekkelyk tot

het droog houden der Graanen , door goede

Bewaarplaatfen en Koorn - Magazyncn aan te

leggen (4.)- Een nieuwe Manier, om de Graa-

nen , zonder Verfchieten , te behoeden vooi'

Broeijing en Ongedierte, door welke men de

Uitvindingen van gezegden Heer ten dien op-

zigte aanmerkelyk meecc verbeterd te heb-

ben,

rO Zie het Mikroikoop ge.mkhlyk gr.ncnkl, XXXI

V

en XXXV- Hoofdauk, HooÜftuk, Piaat XIII. Fig. 1%, ij.

(i)LiNN. Unters. der tanben Gerlle, Stoekh Fcrhand.XlL

Band. van 1750. p. iS5- Vol. VII. V. 41S.

G) 2ie Uitgezogte Ferliand. 111. Dsrl bl:td.r. 347.
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ben , beCiau voornaamelyk in eene Koornftoof , Vf.

waar in de Graanen, byna gelyk de Bollen by
^^jijj^'

de Bloemisten , in Bakken zo lugtig worden ^^^^^^
gelegd , dat zy geene Togtmaaking behoeven Z"^^^^.

moetende alleenlyk door Vuur wel gedroogd

zyn , dat tot vernieling van de Eijcrcn der

Schimmel- Diertjes dient ( * ). Men heeft het

Koorn, immers , na verloop van een groote

menigte Jaaren , in drooge Kelders , nog on-

verteerd en goed bevonden.

Behalve het Brood , welks ovcrgroote nnt- Meel,

-tigheid , aangenaamheid en gebruik, iedereen eiiz/^
^

bekend is; heeft men niet minder dienst van

het Meel en de Meelbloem, oudtyds genaamd
0/yra en Similo, welk laatflc woord aanleiding

fchynt gegeven te hebben tot den naam van
Semmel in 't Hoogduitfch, welk niet onze Ze-

melen, maar het Meel daar uit gezift ofBloem

van Meel betekent. Dus noemen zy ons Wit-

tebrood , Semmelbrodt i dat met den Latynfchcn

naam Panis Simiia^ineus overecnllemt , in 'c

Franfch Pain de Fleur de Farine , Brood van

Meelbloem; terwyl Pmiis Si/igiNeus elgenüyk

:s Pain blanc, in onderfcheiding van Pain bis

of Roggen - Brood , en by ons Tarwe -Brood
in 't algemeen betekent. Het gene nu, uit

de gemalen Tarw , na het uitziften van het

Meel, overblyft, dat noemen wy Zemelen,

Fur-

(•) Zie de zelfde Vil. D. bladz. 511,

IL Desl. XIII.
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aÏdÊzl
F'iirfiireSi en, wanneer die grootendeels in het

III.
' Meel gelaten zyn,dan wordt iiCt Huisbakken-

ken - Brood (Grof Brood,) dat men in 't Franfch

^arw. Pain de menage heet. De Zemelen noemt

men Son de Farine, in 't Engelfch Bran. De

Styfzel is het Lymerig gedeelte , dat op een

byzondere manier gehaald wordt uit het Koorn.

In 't Latyn noemt meuze Jmyhim ^ dat is

Ameldonk , in 't Franfch Amidon,

Medici- In hoedanigheden heeft de Tarw, wat het

Mir* Medicinaal gebruik betreft , veel overeenkomst

' met andere Graanen. Men heeft al van ouds

geweten , dat het zitten met de Beenen in ccn

hoop Tarwe , voor het Voet-Euvel dicnftig wa?.

Een Pap van Tarwe -Meel , met Olie of Bo-

ter, dient zeer om de Vcrettering te bevor-

deren. Het is verzagtende voor de Borst

,

en ftrekt uitwendig , zo om 't Bloed te ftem-

pcn , als tegen de Roos in 't Aangezigt. Die

zelfde hoedanigheden hebben in het Styfzel

plaats , dat ook inwendig dient, om door zy-

ne lymigheid de Ingewanden te bcfchutten

in een Roode Loop en andere fcherpe Ont-

lastingen. Ook wordt het in Oogwaterrjes

gebruikt, met Geruis en Papaver -Zaad. In

de belegering van Londonderry diende het

tot Spyze, en genas tevens den toen aldaar

heerfchende Buikloop. De Zemelen zyn

,

met Azyn cn Gom Ammoniak, tot Stoovin-

geu zeer nuttig , om inwendige Verhardingen
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te verdryvcn. Men maakt '«r , met Water

,

een Melk van, die door wasfchen de Huid zeer

verzagt, dc Sproeten wegneemt, de Jeukt doet

bedaaren en inwendig tot een Koeldrank

dient (*). Het Zuurdeeg maakt de Eelt en

Lykdoorns der Voeten zagt. Het verfche

Brood , warm open gefnccdcn en met eenige

Kruideryën opgelegd, heeft dikwiis zwaar Ko-

lyk en andere Pynen fpocdig doen overgaan ,

enz (t).

(3) Tarw met de Kelken vierblocmig» Buikig

en cene famengeflelde Aair,
^

Daar de Gebaarde Tarw, Froment Grifon
^

iïi Switzerland genaamd, door verbetering van

den Grond dikwiis in Ongebaarde overgaat ,

gclyk vvy gezien hebben ; zo heeft het zelfde

plaats in de Kleur van 't Graan. Men onder-

fcheidt het in Roode, Bonte en Witte Tarw,

Waar van dc laatfte het befte Brood geeft;'

tnaarde Roode, in Zeeuwfche of Vriefche Ak-

kers gezaaid, levert fpoedig Witte Tarwe uit;

gelyk in tegendeel de Vricfche of Zeeuwfche,

op

(^) De Franfclien noemen dit Eau Mancke,

(t) Vid. RuTTT Maf. jyM. ubi i>Uirima in hanc rem.

(3) Tnttcitm Cal. quadrifloris Ventricofis . Spicl cjm*

Pofita. Sijfl. Veg, XIII. Trit. Spici bafi Ramr O.

Hall. He!v, N. 1422 ? Triticum multiplici SficL ]. B.

^>ft. 11. p. 408. Lob. Jc. p. 26. Mor. S. S. T. i,

Ee
II. Deel. XIII. Stük.
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VT. op fchraale Gronden in de Betuwe of in Bra-

^lïr^' bant overgebragt, niet dan graauwe of bruin-

HooFD. achtige of zogenaamde Roode Tarwe geefr.

Tarw.
^^^^ verbastering , welke in de

meefle Planten en Dieren , door 't Voedzel en

Klimaat, waargenomen wordt. Hier van zullen

wy de zwaarheid der Poolfe en de lekkerheid

der Kaapfche Tarwe afleiden.

Wonder- Weezentlyker is 't verfchil der Smyrnafche,

by ons Roomfche of Turkfche Tarw genaamd

,

en by de Franfchen Bied de Miracle y dat is

Wonder - Tarw. Deeze brengt verfcheide

groote, wel gevulde Aairen , tropswyze, aan

den top der Halmen voort , en heeft dus wce-

zentlyk een Samengetelde Aair of is Feel-

Aalrig. In Gewas verfchilt zy anders niet van

de gewoonc l arvv , en brengt , op fchraa-

le Landen, weinig meer voort; gelyk zy dan

ook in verlcheide Provinciën van Vrankryk

verbasterd voorkomt, onder den naam van

Crosfane^ Grosfet of Kritfei , in Lotharingen ,

Vlaanderen en Artois , onder dien van Bk-

Souri of Muizen -Koorn. Waarfchynlyk is 't,

dat zy uit Barbaryfch Graan , volgens den

Kieuwen Landbouw, gepoot wordende, wel

haare Gefialte en Vrugtbaarheid zou behou-

den (*).

Wonder- De Franfchc KruidkennerA d a n s o n , heeft
Gerst, .

(«) Zie N. Landbouw , I. Stük . bladz. aafit
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by toeval , ondef de Gerst die in 't jaar 1764 VL
gezaaid was in de Vlakten van Ivry welke ge- ^^n^^'^'

duurende de Maand February waren over- i^o«fd-

ftroomd geweest , een dergelyke Gerst Aair j^^^^

gevonden , waar van een Plant voortkwam met
zestien Armen , ieder een Aair draagende, van

Welken drie Veel-Aairig waren ; doch nader-

hand is die by zonderheid van deeze IVonder-

Gem , by hem , weder byna geheel verdwee-

iien (•>
Onder den iaaam van Spreh-Weltzen is de

gedagte Wonder- Tarw in Sweeden, door den

Hallandfchen Paftoor OsBECK, uit Duitfch-

land ontvangen en voortgeteeld uit twee

Verfcheidenheden daar van, welken eenHoog-
duitfch Profesfor uit Hongarie en Vrankryfc

hadt bekomen. Hy merkt aan , dat dezelve

Veel vrugtbaarer ware dan de gewoone Tarw»

Zy bragt, naamelyk, tagtig Korrels voort in

de Hoofd -Aair , die nog vier of vyf kleiner

Aairen aan ieder zyde hadt (f). Lobel heeft,

öü meer dan twee Eeuwen geleeden , een

geheel Veld vol daar van by Rysfel gezien»

Ook fchynt pLiNius van deeze Tarwe, oq*

tier den naam van Centigranum ^ gewag te

Ciaaken. De Boeren by Lyons noemden
het

(") Menu de l'Acad. R. des Sciences, de 1765- B« 96^»

Oftavo.

ri) SfoM. l'erhmd, XXXI. Batiil, van 't jaar i-r;i{

,

Ee2
il. T>m.* XIII. Stuk.
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A^oKBtM^ 5/^' ^ifi truche y wegens de gefpleetene

^^i/L^ Aairi zo J. Baühinüs aantekent.

T]^r'mn
^"^^ "^"^^ Kelken vkrhloem'tg

.
Buikige

iiiyg!dum. ruig. Op elkander leggende enfiomp,
Dik-

Aairige.

De dikke , gezwollene, ruige Aair, onder-

fcheidt deeze Soort , die met dat alles, door

den Heer Haller, flegts voor cene Ver-

fcheidenheid van de Zomer - Tarwe gehouden

wordt. Hy merkc aan , dat dezelve ook ge-

baard en ongebaard voorkome. Men zou ze

op fommige plaatfen, in Enge\d.né , Eendebeks'

Tarw noemen, volgens Ray, wegens de dik-

te der Aairen; doch die in deEngdfchc tevens

zeer groot en Afchgraauw waren en gebaard:

zo dat hier twee Afbeeldingen van M o r is o n

te betrekken zyn , de eenc met een lange , de

andere met een korte Aair. By Nymegen
groeit deeze Tarw, in 't wilde, op verfcliei-

de plaatfen.

(5) Tar^f

Tritkum Cal. qnadrifl. Ventr. villofis Sec Sp.

Plant. 3. Gort. Fl. Belg. \\. N. 125. Trit. Radice an-

nua Glnmis Villofis. //, Clif. 24. R. Lugdb. 70. Trit-

Mor, Htfl. \\\. p. 176^ ,S. 8. T, i. f. 13, 14. Tnt.

Arift. Siiica maxima cineriiia , Glum. hirfutis , noftras.

Raj. HiJK \\, 123a. Halu Gott. V. p. 13. T. u
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(5) Tarw met tweehloemige naakte Kelken , yj,

zeer lang gehaarde Bloemen en de Tanden '^j^'j*^

der Graat Haairig,

Deeze, die den bynaam van Poolfche voert, tJhc

om dat zy in Poolen geteeld wordt, heeft ecnpoo[J2

hinge Aair , veel naar die der Rog8;e gelyken-

de, met zeer lanij;e Baardjes. De Korrels zyn

wel de helft langer en tevens dikker dan die

der gewoone Tarwe: zo dat, indien de Kel-

ken vierbioemig waren , hier mooglyk ook

die 7^:rc groote Soort van Tarw, welke, vol-

gens H A L L E R , in Thuringen gebouwd wordt^

zou t'huis te brengen zyn : want die hndt

ook een zeer gladde Aa r (*). Doch de Ver-

fcheiden heden van dit Koorn , en deszelfs

veranderingen door den Qrond , de Behan-
deling en het Saizóen , zyn, gelyk die der

andere Graanen , menigvuldig.

(6) Tarw

CO Tritiavn Cal. bifloris nudis , Flosculis longisfime

Arillatis .Sic. <p. Plmzt. 4. Mill. ma. 5. Trit. isvisfi-

mum Lotuftis triiloris &c. Hall. Gott. V. p. 17. T. r.

f. 16. Trit. Polonicum. Pluk. PhijU T. 231. f. 6. Trit.

msl f. 8."An./3. Uobur f. Tniicum Ins. üallo- Belgis

Uca vücatum. Lob. 27 ?

Cl) Tm. levisfimum, glaucum , Locustis qimdrinoris

,

•iuobis Floribiis Ariftutis , ducbus mucronatis. lieU', [n-

Chat. Tom. 1 1. p. 209.

Ee 3
II. Deel. XIII. Stuk.
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Afwtu Tafw fnet vierhloemige geknotte Kclktn

HOOTD.
gebaarde tweeflagtige Bloempjes^

het middelfte onvolmaakt.

Spelta,

um Dit Koorn , oudtyds Zea , hedendaags Spel-^

ta genaamd , in 't Franfch Epemtve , in '£ En-

^elfch Speh-Conie, in 't Hoogduitfch

Dinckel-Korn of Zwemkom, heeft de geftalte

byna van Tarw , doch groeit een weinig laa-

ger dan die , maar hooger dan dc Gerst. Dc

Bloemen zyn wat Kegelachtigcr dan in de voor-

gaande en hebben kleine enkeldc Baardjes, die

de Aair een ander aanzien geeven. Het Zaad,

uit twee of drie famengevoegde Koorntjes, in

twee Blaasjes, beftaande 5 is langer dan hetTaV'

we- Graan en fcherp gerugd, ros van Kleur,

gaande niet gemakkelyk uit zyn Kaf, zo dat

het gepeld moet worden als de Gerst.

Dit flag van Koorn is al vroeg onder de

Israëlieten en Oofterfche Volken bekend ge-

weest
;
gelyk hetzelve nog heden in Egypte

en Arabic geteeld wordt. Ja IIerodotus
fchryft, dat de Zea het cenigile Koorn was

der Egyptenaaren : waar van nogthans het te-

gendeel uit de Heilige Schrift blykt. Dac zy

féj TV/Z/cHwCal. quadrifloristruncïitis, &c. Sp. FtanU

5. H. Ups. zi. GüUAN Monsp. 57. Tiit. Flor. quater-

nis, duobus fccundis, Glumis adlisrentibus. Hali..^^/^-

N. 1434. Trit. Loc. trinoris &c. Hall. Gott. V, r- iJ-

Zea dicoccos vel Spelta major. C. B. Pm. 2?- J^^"^''

A12. Mor, S. 8. T. 6. f. i.
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Cc ergendyke Tarw niet is geweest, zou men vr.

daar uit opmaaken , dat 'er de Paarden mede

gevoerd werden ; voor welken de Tarw te vet ^J^^^^^o-

en zwaar , ja nadeelig is. Ondertusfchen is 't

zeker , dat de Ouden de Zea geteld hebben

onder de Soorten vanKoorn: gelyk de Spelt

nog heden , in de vlakke en Noordelyke dee-

len van Switzerland, het voornaamfle Graan isj

20 de Heer Hall er aantekent, wordende

ook in Swaben en Frankenland , zo wel als in

andere deelen van Europa , gebouwd.

De Spelt is van het zelfde gebruik als de

Tarw , en wordt in hoedanigheid gerekend als

een middelflag tusfchen Tarw en Gerst : zyn-

de het Brood , daar van gebakken , ruim zo

aangenaam en verteerbaar, doch niet zo voed-
zaam als het Tarwebrood. Het Meel, inzon-

derheid , is witter en fyner dan het Tarwe-

meel, hebbende ook meer Lymigheid in zig;

zo dat het bekwaainer geacht wordt om Styf-

zel van te manken , daar ook wel de Spelt

den bynaam van voert (*}. Men heeft de-

zelve deswegen Fm- genoemd , van 't welke

Farina afkomftig is , en yidor , een byna ge-

lyknaamig Woord , waar van het Graan den
Daam kreeg (t)« Een zeer gemeen Soort van

Bier

(*) Zea AniN lea vel Zeopyron Amyleiim. C. P. Pnt.

S2. Zea Amylacea. Mor. BtJ!. III. S. 8- T- 6. f. 3.

(t) Zea vulgo Speltu , Far antiquis , Ador 1 ufteiicj-

tibus & Semeil Aduruum. Dor.

Ee 4
II. Deel. XIIJ. Siuk.



440 D R I E A N N I G E

Bier of Drank, daar van gemaakt, was by den
" naam van Alka bekend.

(7) Tarw met bym ch ichloemige Kelken , het

n eerfte BlommQtje gebaard^ het mUkJelp

envriigtbaar.

Dit Graan, ook vooreen Spelt gehouden,

verfchilt daar van niet alleen doordien het maar

een enkel Graan in een Bastje heeft , maar ook

doordien het veel laager blyft en langer ge-

baard is; weshalve fommigen het tot de Gerst

betrokken hebben. Volgens Gou an zou dit

de echte Spelt, en de voorgaande een bafterd-

Spelte zyn. De Latynfche naam is ^/"/s^, de

Hoogduftfche, om gezegde reden , Euihnti

weshalve vvy het Eenhoorn heeten , z-gt Do-

don-ï:üs. Men noemt hüt ook wel St, Pic'

ters Koorny en in 't Hoogduitfch Blieken, Op

de onvrugtbaarfle plaatfen groeit het en wordt

door 't Bergvolk dikwils gezaaid , doch is een

zeer flegt en hard Voedzcl,

(8) Tarw

(7) Tnlictm Cal. nibèrifloris , primo Ariftato , intei-

medio fterili. Sp. Plant. 6. Gouan Monsp. ST- Tr- Spi-

<;a difticha , Flor. ternis &c. Hall. Belv. N. 1425-

V. p. 18. T. I. f. 17. Hord. difticlmm Sj.ica nitid^, f-

Bviza nuncupatum. Tournf. Itijf. 513. Zea Briza dic-

taf. monocotcos Germ. C. B. Pm. cr. Mor, S. 8. T*

<i. i. 2. Briza monucuccos Dudonxi. Lob. h.
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(8) Tarw met zesbloemige Kelken en eenzydige

Bloempjes , die aan de tip gebaard zyn.

In vSpanje groeit deeze Soort, die voorheen^

Zee Dravik was getyteld. Men moet geens-

zins denken dat het de Spaanfche Tarw zy : want ƒ
het is een Gras , naauwlyks een Span hoog ,

met geaairde eenzydige Bloemen en Haairach-*^

tige Baardjes. De Aairtjes zyn zesbloemig ;

de Bladen Elsvormig met gellreepte Schee-

den.

De volgende, die men eigentlyker ookTarw
Gras kan noemen, zyn overblyvende Planten.

Dit is een fraaije Gras- Plant, in de Zuide-

lyke declen van Europa en in de Levant groei-

fg) Tntiatm Oa\. fexBoris, FIosc. fecnndis

riftatis. Ma»t, 325. Festuca ( nmntima) J

fecundS reaa. Flor. ad^resfis fubariftatis. -S)

1». iio. LoEFt.. ///«. 44.

lutis. Am, Acad. IV. p. =66. Sp. FLmt. S

Bel^. II. N. ia6. Trit. Rad. repente Culm

Hall. Helu. N, 1428. Trit. Rad. perennf,

liis. GwEL. Sth, I. p. iiS. N. 54- Gramen
'

mutic» fimili. C. B. Tm. 9. Trodr. ig. T.

"'"-Ie 5
II. Dbbu XIII. Sxuï;,



Land overvioedig. Zy groeit wel anderhalf

Elle hoog, en heeft Halmen naar die der on-

gebaarde Tarwe gelykende , met Biesachtige

Bladen , die zeer glad zyn. Het komt fomtyds

ook gebaard voor , en groeit in de Duinen by

Scheveningcn,

(lo) 'I'arw-Gras met vierhkemige Ehvormi^e

gefpitfic Kelken en platte Bladen.

Dit Gras , door geheel Europa , wegens

zync lange voortkruipende Wortelen , bekend,

noemt men in 't Latyn Grmien Canimim of

Canar'nim , waar van het ook in 't Duitfch

Honds -Gras geheten wordt. De Engelfchen

noemen 't Dogsgrafe , Coiichgrasf, of Qj/ick-

grasf^ dat overeenkomt met onze benaaraing

Kweek' of Kwcekgras , waarfchynlyk daaraan

gegeven , om dat het zo fterk voortteelt. An-

ders noemt men 't ook welP^^w, wegens de

lange Wortels , of Lidgras , om dat de Hal-

men in Leden verdeeld zyn ; maar zulks heeft

het

CioJ Tritk:M)t Cai. nuadrifloris Subulatis acumm?Hs,

Fo!. vUnis. Sp. Phmt. g. Gort. Be!^. 31. Gouan Mo,tsr.

57. Ger. Frau. 101. Trit. Rad. repente Fol. viridibus.

Ft. S:t^:. 105, 114. Gmel. Sib. I. p. 118. N. 53. Hall.

i\. 1426. ScHREB. Clnvn. T, 26. Gratnen Cani-

imm rc).er.s vulsatius. i^Ior. T. i. f. 8. Gram. Cani-

lium Avvaiu: f. Gram. Dioi,toridis. C. U. Pin. i. Theatr.

7. Gtam. Lolia Rade. repfiue f. Gr. Officin. Ariftis do-
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het gemeen met meer Gras -Soorten. Men VT.

vindt het onder de Duinplanten opgeteld, by Aid^eü

den naam van Kruipkoorn. By Ibmmigen heeft Hoofo-

het eenvoudig den naam van Gras , als het al- ^-^^^^

lergcraeenrte j gelyk de Italiaanen het Gramin'

ga^ de Spanjaarden Cramenha en Crama liee-

Zonderling is 't, dat men van dit zo beken- «'Afbeek

de Gras naauwlyks goede Afbeeldingen heeft
;^'"sen.

gelykToüRNEFORT reeds klaagde (*). Die

by DoDONiEUs, in 't Latyn onder den naam
van Grameji^ in 't Neerduitfch onder dien van

Lidtgras of Peen , vondt hy ten opzigt van de

Aairen zeer gebrekkelyk. By Taberne-
MoNT komt 'er, zegt hy, een taamelyk goe-

de Afbeelding, onder den naam Gramen Ca*

ninum i, van voor, welke door C, Bahhi-
N u s overgenomen is en by L otj e l geplaatst

onder den naam van Gramen Canariumy doch

niet voldoet ten opzigt van de Wortelen. Met

reden gaf dan de Heer Schreber een ver-

beterde Figuur van dit Gras aan 't licht, op

eene Plaat, waar zyn Ed. tevens de menigvul-

<lige veranderingen aantoont en voorftelt, die

'er in dit Kweekgras plaats hebben.

Men kan dezelvcn by hem nazien. Ik merkVerfdiei-

alleen kortelyk aan , dat de Aair Dolykach-^'"'*"'^'^'^

achtig ïs, gelyk Monti dezelve befchouwd

heeft

O PLint. env. Fans. p. ::t.

II. Deel. XIII. Stuk.
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heeft beftaande het verfchll van dit Gras

' en het Dolyk inzonderheid daar in , dat de
°' Aairtjes aan de Halm hier niet in een enkelde

e^. Kelk begreepenzyn. Terwyl de Kélken , even-

wel, niets üompachtigs hebben , begryp ik

niet, hoe meest alle Autheuren zig zo geduldig

aan de rchikk''ng van Linn^üs hebben on-

derworpen, om het in 't Geflagt van 'larw te

laaten. De. Verfcheidenhedcn , als gemeld ,

zyn meestendeels veranderingen: de plaatzjng

en 't getal der Aairtjes en der Blommetjes in

dezelven is geheel onbeftendig. De Slangs-

wys voortkruipende hoile Wortelen, die ech-

ter van foramigen voor Halmen gehouden wor-

den (t), maaken het zekerfte Kenmerk uit, zo

wel als de platte Grasachtige Bladen. Ee hoog-

te der knokkelige opftaande Halmen verfchilt

van twee tot zes Voeten. Dit hangt groote-

lyks van den Grond af, zo wel als deuitge-

ftrektheid der Kruipftaarten ; des men ia

Duitfchland het kleine , dat op dc Akkers

groeit, Loofhi'eek; hetgroote, in de Hoven,
Smerkweek noemt: waar van H aller twee

by-

C>) Hetz'-'Ivc nociTK-nde -Gramen LoUaceum Radice re-

rente f. Gramen Officinarum. p. 42. Ie 25.

Cf) Hv^Li-ER zegt, dat het voortkruipt terptibus Vu-

ghofis Dracombus , een zonderlinge uitdrwkktng : hoewel

I>racofies oudtyds gebruikt zy , voor Slangswys fl «ge-

rende Wyngaard - Ranken. Forskaöhl hadt in Egyite

Gras - Wortels g(>zien , die volraii;ikt geleekefl naw ge-

droogde Slangen, p. i6%
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byzondere Soorten maakt. Sc op oli onder- ^VL
fcheidt het , naar dat de Aairen gebaard zyn mf*^'

met een Haairige , of ongebaard met een glad- stok°^
de Halm ; doch de Aairtjes zyn altoos meer Kweek*

of min gebaard , en de grootte der Baardjes

hangt riet af van de ruigte der Halmen. Of
dat Zeekantig het gemeene Hondsgras gely-

tende in Vriesland , en dat Kleine Knokkel-

g as met lange VV'ortelenj in Zeeland aan de

Dyken voorkomende (*)> weezentlyke Ver-

fcheidenheden van het Kweekgras zyn, bepaal

ik n-pt.

Men meent, dat dit het Gras der Ouden Gebruik

zy , by hun genaamd Agroflh of Agria , dat ^H^^^^"
is Landgras; waarvan Plinius fchryft, dat

het een knokkeligen Wortel heeft, die met
Leedjes voortkruipc , en uit den top nieuwe

Wortels fpreidt, waar van de Egyptenaars, in

de eerfte tyden , zouden geleefd hebben; al-

zo dezelven zoet zyn, tot Voedzel ftrekken-

de voor Menfchen en Beeften ( f ). Heden-

daags fchynt dit aldaar geen plaats te heb-

ben; maar de zogenaamde Wortels worden

nog heden in het NapeHche tot Voedzel der

Paarden gebruikt : 'c welk ook wel in Opper-

Gel-

(*J Gramen Marit. vuig. Canino fimile. Mor. Boerk.

htm. Gramen Geniculatum parvum Arcnoforum Agge-

rum &c. Zie Gort. Fl. Belg, 32.

Hall. Helv. uukoaU II. »,g.

il. Desl. XIII. Sto*.
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VT. Gelderland , in dc Bergachtige dcclen van -

^nff'" ^''-^ waarlchynlyk op veele andere p;

HowFo, ft-n , gefchiedt. Voor het Rundvee , in

derheid dat op 't Kalven ftaat, zynzeook, i\

gebrek van Hooy , zeei- nuttig. Nu cn dan

* Rad. gebruikt men de Graswortelen * , in fchaars-
Qraminis

hgij yan Koorn, tot Levensmiddelen voorde

Menfchen ; 't welk nog geen twintig Jaar ge-

Iceden in Saxen gebeurd is. Men gaat dan

van de gemalen Wortels , met eenig Meel

daar by , zelfs Brood bakken (f). Anders wor-

den zy weinig geacht, cn met het Gras, dat

men zo veel mooglyk is uitroeit, op hoopen

gefmceten , en verrot zynde , tot Mest ge-

bruikt. Elders worden zy zorgvuldig o;\:^e.

zogt , en zelfs geteeld ten dienfte der Ge-

neeskunde; dcwyl men ze onder de Winkel-

middelen telt , en veel gebraikt in Dranken

,

die tot Bloedzuivering , Verkoeling, Vcrzig-

ting van Scherpheden en Uitloozing der Vog-

ten ftrekken. Men teltze onder cn gebrnikt-

^Rad. dus voor Openende Wortelen f. In Vrank-
P*nef:tts

dcrzelvcr gebruik in Koel- en Borst-

dranken zeer gemeen. Tn Engeland gebruikt

men ook wel de Wortels van dc FeU-IIavcr,

i Bladz.hier voor befchreevcn | , cn elders andere
3^'-^* Gras - Wortelen , in plaats van dien.

Nadeel Dat dc Kweck den naam van Honds -Gras

Kweek- bekomcu heeft, om dat de Honden, hunne

^'\^"«'S-Maag overladen hebbende, daar van eeten om

(*) LlNNT. Schobt, Reife. p. 6.1*
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te braaken, is wel mooglyk ; hoewel zy ook VT»

ander Gras , en niisfchien dat wegens dc Icherp- ^ui''^*

te der Bladen dienftiger daar toe is , verkie- stü^^°'
zen. De Franfche naam Chiemkr/t, gebrui* A'wgek*

kelyk voor 't Gras in 't algemeen , is niet hier^'^'^"^'

van , maar van de Scheuten , die naar een

Hondstand gclyken , afleidelyk. Het voort-

loopen der Halmen of Wortelen onder de

Grond, tot verfcheide Ellen langte, maakt dit

Kweekgrüs zeer gehaat en fchadelyk, zo by
de Landlieden als Tuiniers, en de uitroeijing

zeer moeielyk; alzo het minfte Stukje vaneen

Wortel , dat iii of op den Grond leggen blyft,

een nieuwe Plant geeft. De benadecling, wel-

ke het aan het Koorn, aan goed Gras, aan de

Moeskruiden en Peulvrugten toebrengt , is zeer

groot ; maar het zou , door gezegde hoeda-

nigheid, misfchien met vrugt kunnen gebruikt

worden , om Wallen , Dyken , Paden , vast

te maaken , en inzonderheid om de Zand- Ver-

ftuivingen op een fpoedige manier voor te ko-

men; aangezien hec zig , zeer gemakkelyk ,

door aan ftukjes gefneedcn , verfche Wortels

laat voortplanten C)* Dus ftrekt, het géne

in

Cn Zie 't Werk van den Heer ScftËBER, over do

Gr:isp;antcn , als boven , die van de «nankwn van üit-

roeijing zeer otnftandig fiireekt en een Lyst geeft van

Ir/ dc vyftig Gras- Planten , door haare voerttoopende

m Vaders Auwenutv, ,wie der F/ugzand Jlshmd zit ma*
i '.m

, Leipzig , 1764 , omftandijer voorgedragen.

11. Desl. XIII. Stok.
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VI. in 't ecne opzigt fchaddyk is , in 't andere ten

^^lii'''
dicnlle van de Huishouding der Natuur, en

^WooiD- men ziet, dat 'er niets nutteloos gefchapen zy.

XI, (ii) Tarw-Gras met veelbloemige Kelken ^ge-

tmrlti!"" J^'-t/^^ Blojnmetjes en eene Takktge Aair.

^

Zeeka* Dit , aan de Zeekusten van Engeland en

Vrankryk waargenomen , Dolykachtig Gras

,

is zeer klein en hard ; zo dat het misfchien

de kleinfte Soort der gedagte byfoorten

van het voorgaande, aan de Dyken van Zee-

land groeijcnde , wel kon zyn. Het heeft de

Halm een Span lang, eenigermaate Takkig;
de Bladen ook van die langte , met paarfch-

achtige Scheeden : een Takkige Aair , byna

gepluimd , met platte agt- of tienblocmige

Aairtjes , ovcriioeks , aan den voet dikach-

tig, ongedeeld en eenzaame in de mikken.

Xn. (12) Tarw-Gras met byna vierhloemige Kei'

rjr.//«w. f^en, fpltfe ongehaarde Blommetjes en Bor-

ftelige Bladen. Aan

00 Triticum Cal. multifloi is , Flosculis mncronatis

,

Spica ramofa. .S>7, Phmt. 10. Poa Pan, RamoH , Flor.

altern. fcsfilibus. R. Lugdb. 274, Fcfliica P;in. co:irfta-

ta fecunda &c. Ger. Prov. 94. Gramen pumilum Loliü-

eeo fimile. Raj. jingU III. p, 395. Gr. exile duriuscu-

Panicuia LoliaceS. C. B. 8. Prodr. 19. Mor. S,

8. T. 2. f. 6.

Tnticum Cul. fubiuadrifloris, Flosc. muticis acu-
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Aan de Wegen komt die in Provence voor, VL
gelykhct, in fommige Velden , in Switzerland ^ïiif^*

Waargenomen was door den Heer Hallér , s^J"^*"*
in grootte zeer verfchillende , een Voet of

anderhalf, ja twee Voeten hoog , doch zeer

fyn van Gewas , met Draadachtig dunne Hal-

men en Borftelachtigc Bladen ; alle Bloemen

geaaird , van vier of vyf tot agt en meer in

een Aairtje. Inde Zuidelyke deelen van Vrank-

ryk valt het maar een Span hoog , met minder

en kleiner Bloemen.

(13) Tarw-Gras met eènz^dtge ^ ongehaardè XIII.

Kelken i overhoeh.
Jiluater^.

Op de Kusten van Italië en Vrankryk aan de i^enzydig.

Middellandfche Zee groeit dit kleine Gras-

plantje , naauwlyks een Duim hoog. J. B A u-

HiNus geeft 'er de Afbeelding van, waar üit

blykt, dat de Aairtjes Dolykachtig zyn, gelyk

in alle de vier laatfte Soorten , die weezentlyk

Wel tot het Geflagt van Dolyk hadden mogen
t'huis gebragt worden.

minimum, J. B, HiH. II. p. 465, Gr pu-

I Panicula LoliacejU Bocc Mm, a. T, 5?.
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Dus heb ik de Grasplanten befchreeven ,

'

die drie Meeldraadjes hebben cn twee Stylen

of Stempels , een getal uitraaakende van ne-

gen -en -twintig Geflagten. Van die, welke

drie Stykn ofStempels hebben, had ik, om de

gelykvormigheid , ook nog tot deeze Afdee-

liDg befpaard, het Geflagt van

Eriocaulon. Kanthalra.

Dit , hoewel door Bladen en Gewas naar de

Grasplanten zweemende, heeft kantige, geen

ronde Halmen, die met Bolletjes, op de wy-

ze der Samenteélige Kruiden , byzonderlyk

gelyk in het Kogelhruid (^') , getopt zyn. Dcc-

ze Hoofdjes hebben een gemeenen Schubbi-

gen Kelk, gelyk de Madelieven; de Bloem-

pjes, daar het Hoofdje uit famengefteld is,

beftaan uit drie gelyke Blaadjes en hebben hec

Vrugtbcginzcl met drie Meeldraadjes gekroond,

behalve de drie Stylen voorgemeld. Hier van

komen de volgende Uitheemfche Soorten voor.

(i) Kanthalm inet een driehoekige Halm, De
gefivormige Bladen en een Eyond Bolletje»

O Zie n. D. VIL SxuK , bladz, 229.

(O EriocatdoH Culmo triangulari , Fol. EnI

Capitulo ovato. Sijji. Nat. XII. Gen. loo. Fé,

109. Plantagiuella Aurea Aloi^ecuroides Brafi

Gramineis, BuEyN CeuU T. 53- Mok. ^'Ji* 1
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Die is een zeer klein Plantje uit Brafilie af- ^^Vf.

komfcig, dat naar de Smalbladige Weegbree ^ni!"'

wel wat gelykc, doch de Bladen Grasachtig ^^^J^^"*
heeft cn glad , uit den Stoel voortkomende

,

waar tusfchen menigvuldige , wel tot vyftig

,

dunne Steeltjes , van twee ofdrie Duimen lang-

te, die op 't end ieder een Hoofdje hebben

met Pluis van Afchgraauwe Kleur , waar ia

kleine geele Blommetjes, als Gouden ftippen.

(2; Kanthalm met een vyflioekige Halm , De- TL

genvorm'tge Bladen \dc algemeene Kelk vyf- tonawT
hiadig,

far"^'"

(3) Kanthalm met een zeshoekige Halm en De- kig!

'

genvormige Bladen. ^ UT-
^

(4) Kanthalm inet een zsihoekigeHalm en Bor- zieshoe-

fielachiige Bladen. Op ^ig-

O quintiuangulari, Fol. Enriform

>/. Zeijl, 48. Scabiofa Grammes

T. 221. i 7. Rhandalia Made-

1 , Globulifera. Pax. Mus, BuRai,

. Fl. Zetjt.

«urn Ind. Or. minus , Ca])it. rotimdo &c. Pluk. Mant. 48,

<:\) Eriocaitlon Culmo fexangulari, Fol. Setacois.

^"Jl. 50. Rhandalia Malabarica Capillaceo folio. Pet,

T. 53. f. 10. i/o>/. Mu!. Xll. p. 129. 63. BüRM.
f^, Ind. p. 31.

Ffa
DEBfc. 2mi. SiVK.
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aZLu Op Ceylon , Malabar en elders aan de Vaste

Hooro-
^^^^ Indie, komen deeze voor, het laatfte

jTi'K.' inzonderheid op Waterige plaatfen. Het Zes-

hoekige onderfeheidt zig bovendien van het

voorgaande, doordien het de Kelkblaadjes van

het Hoofdje niet fmal maar rondachtig heeft

,

gelyk zy ook in myn Ceylonfch Exemplaar

zyn. Hetzelve is duidelyk uit Kafachtige

Schubbetjes famengehoopt , gelyk Plukenet

daar van getuigt. Het laatfte verCbhilt door-

dien de Bladen volftrekt Borftelachtig zyn, en

heeft de Halm in een Vliezige Scheede befloo-

ten , 't welk in het myne ook plaats heeft

,

welks Bladen niet Borftelig zyn. Het bereikt t

zegt Hermannus, omtrent een Voet hoog-

te: het myne zes Duimen : zo dat dit zekerlyk

tot de Derde Soort behoort. De Worteltjes

van het Borftelige zyn verlpreid in 't Water.

V. (5) Kanthalm tfjci een iienhoekige Halm en

im^De"' Degenvormige Bladen»
canguiare.

iwekfg
laatfte , dat op Waterige plaatfen in

Noord -Amerika groeit, heeft dc Halmen m
korter dan langer eu de Hoofdjes ook grooter

en

(5) Eriocaulon Cuimo decangiilari , Fol. Enfiformibus.

Gro?^. Fl, l^ag. p. 15. Erioc. Noveboracenfe, Capit. al-

bo globofü. f. Globularia Americaiia , Statices hand ab-

fimili5&c. Pluk. ^malth. T. 409. f. 5. Rliandalia Ame-

ricana procerior. Pkt. Gaz. T. 6. f. a. Globiilari» afi*

»is Aquaticu óic. Claït. N. 234 & 43^.
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en kleiner, harder en zagter ; mooglyk naar ^ vr.

den Grond en de diepte van 't Water. Om- ^uf^'^'

ftreeks Nieuw Jork is het gemeen. Het ge- ^^^^^^^^^

lykt zeer naar hec Kogelkruid, hebbende dun- * -

ne ongebladerde Grasachtige Halmen of Stee-

Jen , en weinige op den Grond leggende Bladen

als van Gras. Op den top van ieder Steel

,

die zwartglanzig gewold is, komt een witach-

tig Kogelrond Hoofdje. Volgens de Waar-

neeming van den Heer Hope zyn de middel-

fce Blommetjes van hetzelve Mannelyk, die

aan den Omtrek Vrouwelyk. ieder in zyn ei»

gen tweebladig Kelkje : zo dat deeze Plant tot

de Klasfc der Eechuizigen , dat is die Man-
nelyke en Vrouwclyke Bloemen draagcn, be-

hooren zou: maar dit in de voorige Soorten

nog niet blykende , welke ook door drievou-

dige Zaaden vcrfchillen ; heeftze onze Ridder

nog hier gelaten (*).

IV. HOOFD-

vus Charafler rro»

W. De«l. xni. Stuk,

Ff3
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HoclD-

IV. HOOFDSTUK.
Befchryving ^^r, Z e s m A n N i g e G R A s p L A N-

TEN, tot we/ken de Ryst, de Bloembiezen,

en eenige anderen moeten fhuis gebragt nw

rjQtx weinige Grasplanten hebben zes Mcel-" draadjes in ieder Bloempje. Ik heb

,

behalve de Bloembiezen , nog twee andere

Geflagten, buiten de Ryst, hier toe betrok-

ken, als volgt.

J ü N c u s. Bloembies.

Dit Geflagt, 't welk wegens de Biesachtige

Ceftalte hier t'huis behoort , heeft dc Vrugt-

maakcnde deelen Bloemachtigcr dan de ande*

re Biezen; weshalve ook de vermaarde Tour-

j^EFORT een zesbladige Bloem aan 't zelve toe-

gefchreeven hadt (*), maar volgens den Heer

L I N N u s is dit de Kelk , en de Bloem , dien-

volgens , Bladerloos. Het bclioort tot de£en*

v-yvigen, dat is die maar een enkelen Styl heb-

ben, in de Zesde Xlasfe, en heeft een Zaad-

huisje met éóne holligheid. Hier van komen

de volgende Soorten, meest EuropÜche,

voor.

. O Yid. /«j?. Botan. 346. Tiib. 137.
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voor. Zy worden in zodanige die mahe en ^^^^
d\Q gebladerde Halmen hebben, onderfcheiden. ^ivf^'

I. Met naakte Halmen.

(i) Bloembies met de Halm hyim mah^ \.

Spilrond , gefpitst , hebbende aan 't end acutus"^
een Pluim , met een tweehladig Doornach- Scherpe.

tig Omwindzel.

Op Moerasfige plaatfen aan de Zeekusten

van Engeland, Vrankryk en Italië, als ook by
ons op het Koe^ras by de Helder , kcmcn
deeze voor, die men zelfs in Languedok door-
gaans Jouns noemt , als zynde aldaar de ge-

meenc Bloembiezen, in 't Franfch Jov.cs ge-

naamd. Men onderfcheidtze , in 't Hoog-
duitfch , Engelfch en Hollandfch , naauwlyks

met een algemeencn naam van de Biezen, Zy
heeten Scherpe , om dat zy fteckende punten

hebben en men fchryft 'er Hoofdjes aan toe ,

als die van 't Sorghum : om dat dezelven be-

ftaan uit tropjes van lang gefleeldc Bolletjes.

Deeze Hoofdjes maaken de Pluim uit, die ge-

ïv'oonlyk laager is dan de top der Halm, doch

in

fi) ^unous Cuimo fubnudo tereti mucronato &rc. Sijf!.

l\at. XII. Geil. 43V reg. XIII, p. 279. Gort. Be!g,

99. GoUAN Mofisp, 182. Ger. Prou. 138. Juncus acutu-!

Caplt. Sorslii. C. B. Pin. ii. Prodr. lu J. 1?. HOI, H.

P. 520. /S. Juncus acutus maritimus Angliciis. Raj. //;'/.

ajoj. Mor. S. 8. T. 10. f. 14 & 15.

Ff 4
II. Dast. XIII. SiuK.
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VI. ï in eene Verfcheidenhaid , in Engeland gevon-

^^ivT den, hooger. Ieder Pluim is gefchoord door

sS"" dubbeld ftekielig Blaadje.

TL (2) Bloembies wet de Halm naakt , geftreh

^SgtoZi een zydelitigs Hoofdje.

Gekrópte. (3) Bloembies met de Halm naakt» gefireh„

Eplks, ^" zydelings Pluimpje,

brdde.^ (4) Bloembies met de Halm naakt ^ aan den

I
V.^ top niezig , omgekromd , en een zydelingfi

Deeze mag men wel de Cemeene Biezen noe-

men der middelfle en Noordelyke deelen van

Europa; hoewel zy niet de gewoone IMattcn-

Biezen zyn, waar van de grove Matten gcvlog-

O) Sfuncus Cyi\mo nndo, ftricto
;
Capitulo laterali.GoRr;

Belg. 99. GoüAN MoHsp. 183. Ger. Ptov. 138. FL Smc.

278 , 298. R. Lugdb. 44. Juncus Caule nudo , Fol. ter. mol-

libus , Pan. conglomerata. Hall, Helu. N, 1312. Juncus

vis Panicuia non fparfa. C. B. Pin, 13. Tluatr^ 183.

Juncus.- Cam. Epit. 780. Lob. Tc. 84.

Ca) juncus Culmo nudo , ftiifto ; Paniculi lateralf.

Gort. Bdg. gc. GoUA>f Moisj;. 183. Gkr. Froi^. 139-

F/ur. Snee. 279, 299. R. Z«-^^. 44. juncus V^r. fi.

ad bafin Squamato , Flor. fesfilibus : fi. Idem Flor. pe-

dunculatis. FL Z^. 116 , 117. Gron. t^irg.
38^

^n-

182. Juncus Isevis. DoD. Femjjt. 606. Lob. Ic 84.

(4) d'wicus Cuhuo nudo , apice meuibranaceo iiKur-
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ten worden. Zy hebben ook in lang die hoog- VI.

te niet , maar zyn evenwel tot Vlegtwerk be- ^^^'^^^

Jvwaanfi en komen niet minder menigvuldig op^^^^f°"

fommige Moerasfigeplaatfen in ons Landvoor;

inzonderheid de twee laatften. Ook wordt het

vooze Merg , daar uit , wel gebruikt tot Pit in

de Lampen. Door uitdrooging wordt het zo

ligt, dat men 'er dingetjes van maaken kan

,

die als Pluimpjes in de Lugt vliegen. Men
noemtze Onfcherpe of zagu Biezen , om dat

derzelver punten , hoewel fpits, niet ftyf zyn

noch fteeken ; maar de laatstgenoemde voe-

ren den naam van Tzer- Biezen ^ om dat zyzo
hard zyn, dat zy van Kastemaakers en andere

Werklieden in ghd Houc , tot het polyflcn

daar van gebezigd worden. Ook zyn dezel-

ven, wegens de hardheid en taaiheid, volgens

fommigen , tot binden en tot Touwwerk zeer

bekwaam.

De vermaarde H aller merkt de Tweede
aan als eene Verfcheidenhcid van de Derde,

en de Ecrfte zou laager vallen , hebbende de

Hal-

^iSs/gee. Prov. 139. Juncus cLle^niido, Fol. tfr.

llria=.s, Pan. laterali finirB. Hai.u. ffelv, N. 131 1. Jun-

/5. Junc. acumino reflexo alter. C. B. Pin, 12.

Juncns Panicuia univerfali Cuimo longiore, fecundariis

fparfis. GuETT. Stamp. 412. Juncus acutus FaniculS

fparfa. C. ü. Pin. 11.

Ff 5

U. D?EL. Xlir. Stuk.
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Halmen maor een Ellc hoog. LiNNiEustwy-
' felde , in Swceden , of de gekroptheid der

Bloemen wel een Soortelyk verfchil uitmaakte

van derzelver uitgebreidheid , die trapswyze

verandert. In Lapland twyfelde zyn Ed. aan

het weezentlyke verfchil der Tweede en Der-

de, Men bevindt dat zy in de Tuinen haare

Verfcheidenh&id behouden. Ik heb uit Japan,

door den Heer Thunberg verzameld, zo

wel de Gekropte als de Uitgebreide Bies be-

komen.

(5) Bloembies met een& naakte^ Draadach-

^
t'ige 5 knikkende Halm en eem zydelingfi.

De dunheid der Halmen, byna als Draaden,

geeft den bynaam aan deeze, die hier en daar,

op Veenige , Moerasflge , onder Water flaan-

de Gronden, zo wel in Switzerland, tusfchcn

de Gebergten , als in Lapland voorkomt , en

inzonderheid ook door de ongemeen laage

plaatzing van het Bloempluimpje, byna op de

helft der Halm, verfchilt.

(6) Bloem-

M iaterali. R. Lugdb.^i. Geon. ^irg. 152. Fl. S::ef*

280 , 300. Juncus Fol. mollibus &c. Hall. Beh. N. i ji3-

3uncus rarviis &c. Raj. A.:gL 111. p. 432. FL Lap\>.

Iheatr. 1S3. Scheüchz. Gml^ 347. T. ?. f. i.
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(6) Bloembies met de Halm naakt ^ am ^t VI.

end driebladig en driebloemig,
Afdkei.,

Hoofd*

Op de Zwitzerfche Alpen , zo wel als op de ""^^

Laplandfche Gebergten zyn deeze Biezen , die Sftoiasi

de Koude Gewesten beminnen, zeer gemeen. 'DrSedec

Zy maaken 'er dikke Plaggen, uit welken Hal- ''S'-'*

men voortkomen van ongevaar een Span lang*

te, die zig aan 't end in drie en fomtyds ook,

doch zeldzaam , in vier dergelyke Blaadjes

verdeden welke in de mikken de tropjes vaii

Bloemen bevatten. De Bladen , welke zy me-

de uit den Wortel uitgeeven i zyn , gelyk

in de andere Bloembiezen , niet dan onvol-

maakte Halmen.

(7) Bloembies met naakte Halmen , Borfiel-. yjj^
achtïge Bladen en gekropte ongehïaderde Squcu'n

Hoofd]es. ^ïappig,
Nict

C69 ^mcus Culmo nudo , Foliis , Floribusque tiibti-;

terminalibus. Fl, Lapp. 119. Ft. Snee. 281 , 301. Lugdb.

43. Jimcus acumine rettexo trifidiis. Hall. Helv. N.

1315- Junc. ac. refiexo, minor et trifidus. C. B. Pin. 12.

Prodr» 22. Tkeatr. x%6. Juncoides Alp. trifiduni. Scheuchz.

Gram. 325. Osa Ban. T. 107.

(7) ^mctis Culmo nudo , Foliis Setaceis, Capitulis glo-

meratis aphyllis. Gort. Belg. loo. Gouan Monsp. 183.

FL Sittc. 282 , 302. Junc. Fol. Set. Culmo nudo &c. R.

Lugdb. 44. Juticus rigidus , Pan. SpicatS , Floribus car-

ftris. Raj. Hift. 1303. FL Lapp.

II. Debl. XIII. Stuk,
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VI. Niet alleen op de Moerasfige , Veenige

,

IV.^^ dorre Gronden , in verfcheide deelen van

STUK°™'
S^^ceden en Lapland, maar ook in de Moeras-

fen van den Gothards-Berg in Switzerland,in

Languedok en elders aan den Zeekant, groei-

jen deeze rappige Biezen, by Lobel Zee'

Biesgras genaamd ; het welke , zo hy zegt

,

gemeenlyk voorkomt in de aan Zee leggende

Velden, als by Middelburg, VIisfingen,Genc

in Vlaanderen , Briflol in Engeland , enz. In

ons Holland ontbreekt hetzelve ook geens-

zins aan den Ykant en is in de Wouden van

Vriesland zeer gemeen , zo wel op hooge als

op laage Gronden. Het verfchilt in geftalte

aanmerkclyk van de voorgaanden , doordien

het uit den Wortel een trop Biesachtige Blaad-

jes uitgeeft, die byna op den Grondleggen,

y.ynde veel korter dan de Halmen , welke

omtrent de langce hebben van een Span , en

zig uitbreiden in rappige Hoofdjes. Voorts

ïs een byzondere ftyfheid in dit Gewas op«

merkelyk.

II. Met gebladerde Halmen.

VïTi. (8) Bloembies met Knoopig gewrichte Bladen

Nofo/Z'!^ engefpitfle Bloetnhlaadjes.. Dec-
Knoopige.^^j^

& Spic-a Jurci. C. B. Pin. 5, Mor. S. 8. T. 9- f-

13. Gram. Junceum Scmine acuminuto^ Loes. Prusf.

ïl.V- 5". Gr. Juifceum maritimum. Lob. Ic. ig.

{8} 3f»ncus Fo/. nodolb - Articulatis , Tctaüs oiucro-
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Deeze Noords Amcrikaanfche gelykt naar de VT.

volgende zeer , maar de Eloemen zyn meer ^[^«Et;

in Hoofdjes vergaard , die grooter zyn en Hoofd*

yler, met de Pluim enkeld getakt ; doch on-^^"*^

derfcheidt zig inzonderheid door de gefpitfte

Bloemblaadjes.

en ftompe Bloemblaadjes,

Op Waterige plaatfen , in het Water, alst^^'

ook aan de kanten van Graften en Wallen ,

komt dit flag van Bie/pn Jo^i gchof-l F.uro-

pa voorj ajnde niet alleen in de Laplandfche

Bosfchen , maar ook in de opene Landsdou-

wen van onze Provinciën, zeer gemeen. Zy

natis. Sf, Plant. 9. Juncus Fol. minor , Per. ovatis A-^

mer. Gros. i^trg, 15. Gr, Junceum elatius ac. Pluk.

yihn. T. 92. f» 9' Gr. Junc. Virgin. Mor. S. 8. T.

9. f. 15.

(9) J»>7cas FoI. nodoro-Articulatis, Petalis obtufis.

Sj>. Plant^ 8.

43. Toorn F. /«/?. 247. PU Lapp. tao. fl. Suec. 285

303. Gr. Junceum Fel. artic. Aquaticum. C. B. Pin, -

Prodr. 12. Theatr. 76. fi. Idem cum Utriculis. C. I

lï. Dbbl. XIU, Stok.
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aS*!-
onderfcheiden zig door de Gewrichte of uit

IV. Leedjes bcftaande Bladen; 't welk echter fom-,

naauwlyks dan in gedroogde Exemplaaren

te befchouwen is. De Heer L i n N u s geeft

'er de onderftaande Verfcheidenheden van op,

maar de Heer Haller meende thans Soor-

telyke verfchillen daar ïn opgemerkt te heb-

ben. De eene hadt de Bladen Pypigj hoeda-

nig de Alpifche was van Scheuchzer, de

andere , en wel de gemeenfle der Wateren ,

platachtig; de derde Spilrond;en in de eerfte

was de Pluim eenvoudig , met gebaarde Kaf-

jes, m de tweede éénuW, in de derde twee-

maal of by herhaalingen getakt. De hoogte der

Halmen van de eerfle was minder, van de twee-

de meer dan een Voet , en de laatfte groeide

nog veel hoogcr.

X.
^

(lo) Bloembies mei Liniaale gejleufde Bla*

Op dorre Moerasfige Velden , aan Wegen
en Voetpaden , groeit deeze Soort meest in

de Noordelyke deelen van Europa ; doch ook

(10) d^imcus Fol. Linearibus Caiialiculatis , Caps. ob-

rulls. Sp, Plaiit. 10, Gort. Belg. loi. Fl. Suec.i%J,,

304. Oed. Dan, T. 431. Gort. Ligr. 51. Juncus fol.

ajigul. Cuimo fubmido. R. Li*gdb. 43. Juncus pamis

eum Pericarpiis rotundis. J. B. Hifl. IL i>. 532-

Fol. CHiinatis, Paiiiculu fparfö, Fruau Globofo. HaW.
tielü. N. 1315. Jmitus tompreslus. J^c(i. Vind. ^35.
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Jn onze Provinciën in natte Weidlanden aan VT.

het Haarlemmer. Meir, in Vriesland cn elders,

in natte Laagten en aan dc kanten der vSloo- Hoork

ten. In Duitfchland , zegt Haller, is zy
pcmccn, die dezelve in Switzerland ook op
Moerasfige plaatfen cn aan de Oevers van den
Rhyn vondt. Zy heeft een kruipende Wortel
die digte Plaggen maakt, eenigszins Bolachtig.

I)c Halmen, een Voet lang endaar boven , zyti

Draadachtig dun , platachtig , met Liniaalc fmaU
Ic gladde Bladen , van onderen ronden gettrccpt,

van boven gencufd. De Blocmtrosjcs zyn ou-
gelyk , met gebaarde Stoppeltjes en Bladea
bcfchut , in wier mikjc altoos een Bloempje?
zit. Dcrzelver Kleur is jong zynde groen,
en ryp wordende bruin rood , leverende rond-
nchtige , bruine , gladde Zaadhuisjes uit.

Onder de Oostindifche Planten nog geene c*ninn.

Soort van Bloembiezen opgegeven zynde, is
yl'xc]]T

die Ceylon/che, uit myne Verzameling te aan- i.'

merkelyker, welke in; Fig. i , op Plaat XCIH,
afgebeeld voorkomt. Het Exemplaar heeft

byna anderhalf Voet langte: zo dat flegts het

bovenfte gedeelte hier vertoond heeft kninncn
worden : waar uit de groeijing der Bloemen
met getakte Pluimen , in de mikken der Bla-

den, die gcHcufd fchynen te zyn, blykbaar

is, gcevende een Paarlachtig rond Zaad. Of
dceze Plant tot de laatfte Soort betrokken kan
worden, is my onzeker.

II. Dsst. XIJI. SiïR



Zesriannige

AfVeel
Bloembies ma een gegafehk Halm, hec'

IV.:
'

kis-e Bladen en eenzaame [onpefteehk Bloe-
HooïD-

^^^^^^

^mcus Op vogtige Gronden , dikwils aan de kan-

"pfddige. ten van Graften, of in dezelven, en ook wel

in het Water , groeit door geheel Europa

,

van Lapland tot in Italië , als ook in Groot

Brittannie en in Rusland aan de kanten vanden

Nevaftroom , dit Paddegras, zogenaamd. Dik-

wils valt het maar twee Duimen , fomtyds ook

tot een half Voet hoog. Hieruit, en uit de

verfchillende Geftalte , fpruiten de Verfchei-

denheden , hier onder opgenoemd. Ook kruipt

Èet eeïie voort , het andere niet. Het ver-

deelt zig in dunne Rankjes , in wier mikjes de

Rioemcn cnkeld zitten, in een Kaffige Kelk ,

hebbende onder zig wiue Stoppeltjes. Het

Zaadhuisje is driekantig , bruinrood , veel-

zaadig.

De Heer de Gorter merkt aan, dat het

ClO Culmo dicliotomo , Fol. angulatis, Eor.

folitariis fesfilibiis-. Gort. Belg. loi. FL Suec. :S3,305'

Fl. Lapp. 122. GuRT. I^!gr. 52. Gouan Moi:sp. 1S4. R.

ItigM. 43. juucus Cauie Braclüato &c. Hall. M'-
i^tg. Gramen Nemorofum CalycuHs paleaceis. C

B. Fin. 7. Tfieatr. 100. Holofteum Mfttliioli. Lob. Tc 18.

fi,
Rei-ens. y. Procerior fpecles altera. Scheuchz. Gr,

339. i, CJr. Bufonium er. unguftifolium majus. Barr.

/». 364. t. Gr. Holofteum Alpiuum miuimuüi. C. B.
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Elskruid (iSuhuIaria^ dit Gras in Rusland on-
J^-^^

affcheidelyk verzelt. L i n n ^ u s fpreekt van iv.

een Speldekoppige Spinnewebs Fadderioel , in ^^^^^
Sweeden ; waar uit dit Paddegras zou voort-

komen , zo fommigen wilden. Het groeit by

ons in de Duin - Valeijen en elders.

(12) Bloembies met Borftelige platachtige xiT.

Bladen , dubbelde end • Bloemjleeltps en

h^na tiveehloemige eenzaame Kafjes. grondige,

Dus is byna deeze Soort befchreeven , die

op diepe Veenige Gronden , in de Bofch-

Moerasfen van Sweeden, groeit, de Halmen

een Span hoog hebbende ; de buitcnfte Bloem-

blaadjes (*J fmallcr 3 Ipitier , holrond, van

buiten paarfchachtig , de binncnlle bleeker ;

Draadachtige Mectdraatljee met geele Knop-

jes : het Vrugtbeginzel vry groot , met een

witten Styl cn drie omgeboogen Stempels.

(13) Bloembi es met een Elsvorm'ig Blad, cn een XIII.

byna vierhloemig end- Hoofdje*
^'ooket

In rykfc.
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AbSl. ^" kloven der Steenrotfen , met Aarde ge-

IV. vuld, digt by den hoogden top van den

siiitf
°' Schneeberg , in Ooftenryk , vondt de Heer

JACQ.ÜIN dit zonderlinge Biesplantje, door

den Ridder naar hem getyteld. Uit een dik-

ke , Knoopige , kruipende Wortel gaf het

Stengetjes van een Handbreed hoogte, met

een enkel Blad , ver uitfteekende boven hst

Hoofdje , beftaande uit vier en meer bruin-

paarfche Bloempjes , veel grooter dan in de

volgende Soort.

XIV. (14). Bloembies 7!:ei een Ehiormig E/ad ^ eft

l^umis. iii^eebhemig end' Kajje.

kaffigc. (15) Bloembies met platte Bladen, en een

. TrwL/.. dnehlocmig end-Kafje
Driekaf-

^2*^-
.
Op de Laplandfche Alpen zyn deeze Bies-

plantjes waargenomen. Het ecrfle groeit

naauwlyks een Duim hoog, en heeft maar

één Scheedachtig Blaadje : het andere , dat

platte Bladen heeft, bereikt, meer of min,

de

(14) gzmcus Fol. Subulato, Gluma blflorS tcmiinali.

Sp. Plant. 13. Oed, Baii. 120. Flor. Suec. U.]^, 307. ^>"'

Acad. IT. p. 266. T. 3. f. 3.

(15) 3miuts Fol. ].Ianis , Giiima triflonl terminaJi. SP*

riant. 14. Oed. Dast. 132. FL Suec. 286, 3c6. Jmic.

Gluma triflora CCnlmiim terminaute. Fl. Lajip. ii5- T-

10. f. 5. Junc. exiguus Montanus nmcrone carcns. C. B.

P'''. w. Proar. 2a, matr, Jis3. Kuüb, £lys, I. p. 103.
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tle langte van een Viiiger , met zyne Kalm , vr,

die zo dik is als een Varken s-Borftel. Dat
'^^'^f'^^

Biesje, 't welk de vermaarde Burserus op

een Gebergte in Ooftenryk gevonden hadt

,

door C. Bauhinüs befchreeven , fchynt

eenigszins naar het laatfle te gelyken.

(16) Bloembies me.^ platte Haakige Bladen xvr.
^

en een Tdkkig BloemtuiUje. nióf^ls^'

Dit Bloembies -Gras valt met zyne aanmer-

kelyke Verfcheidenheden in verfcheide deelen

vaa Em-opa, meest in deBosfchen voorkomen-

de. Het kan onder de algemcene bepaaling

van onzen Ridder begreepen worden; doch
do beroemde Haller heeft 'er vier Soorten

Van ;• •iKiakc , allen in ccrrTge byzondcrhcdcn

verfcaillcnd-j. Allen hebben zy de Bladen min

oF meer ruighaairig , breedcr of fmaller , doch

W!ts Fol. plailis rilofis , Corymbo 1

lor. FL Stfrc, 287, 308. Oed. l

oKsp. 184- Cr ER. Prov. 141. Jnnc. Fol.

liffufa. R. L:<s^b. 43. Gramen Ne,

,
Gr. liir';. ar.^ulür. petenne Lini 1

740. y. Juncus &c. Flor. fparfo. F/. Lc

i. Gr. Nei

n.jt,, ,05. Mor. T. 9: f- 3. C Gr. hii

C. B. Theatr. 102. Juncus Fol. ]

Hall. Helv. N.1324-132-.

Gg 2
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altoos Grasachtig; maar verfchillen zeer in

grootte. Het grootfle heeft de Halmen een

Elle; het kleinfteeen Span hoog. Men vindt

het Groote en Kleine in de Provincie van Fries-

land in de Wouden en op de K!ey in de Bos-

fchen. Ook bevindt zig het Kleine, by my,
onder de Planten , door den Heer Thünbeug
in Japan verzameld.

(17) Bloembies met phtte eeiiigszim ffaairige .

^ Bladen , de Tuiltjes korter dan het Blad ,

de Bloemen gehandeld.

Op de Heide by Nymegen groeit deeze, die

anders haare Groeiplaats heeft op de Geberg-

ten van Switzerland, Bohème, Oostenryk en

tlders. Ha LL E R zegt , dat li-t een ftevige

Plant is, van drie Voeten hoogte, dochBAU-

HiNi s geeft 'er Steeltjes van een Voet aan.

Wegens haare groote witte Bloempjes is zy

een der fraaiften onder alle de Biezen. Hier-

om worde zy IVithloemlg Gras van fommigen

geheten: terwyl de voorgaande den naam van

Haairig of ruig Eofchgras voert.

(18) Bloem-

(17) J«wr«jFol. plftnis fubpilofis, Corvinb>.s folio bre-

vioribus. Flor. Fy scici.iatis. Sp. Flar.t. 16 Gokt. Bf/g-

11. N. 316. Jiincus pliuiiiolius Panic, umbellatis <!? c. Haii^

Uett;. N. i32S.J»nc(>idf.s Mout. nemorofum &c. Scheüchz-

p. 320. T. 7. f. 7. Gramen hirfutum angnftif. B^"^

Panic. albis. C. 13. ï/ifcUr. 106,
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(iS) Bloembies metplatte eenigszins Hnairige VL
Bladen , en gefieelde of ongeJieeJde Bloem- ^-^^^^^^

Aairen. sSr^°'

Dit is een klein Biesachtig Gras , met Hoofd- ^^^J,^,
jes naar die van het Vlookruid gelykende, '>t ''"'"pe-

welk op Zandige Velden , zo wel in de Zui- Veidige.

delyke als in de Noordelyke deelen van Euro-

pa , voorkomt. Het groeit op het grcote Veld

aan den Haarlemmer Hout, in de VVeidlanden

omtrent Zwol, als ook by Harderwyk en el-

ders in onze Provinciën. Dit zelfde Gras

komt in Rusland en door geheel Siberië,

tot in Kamtfchatka , voor. De Heer Thuk-
BERG heeft het ook in Japan gevonden. Tot
zes Verfcheiden heden z5 n door Linn^us
daar van opgetekend, onder welken eenigen
de Hoofdjes wir, anderen geel of zwartachtig

hebb-n. Ook vindt men dezclven in fommig

OvaaU

(iBj Sfmicus FoL planis fubpilofis , Sricis fesf. pedun-

cnlatibque. Sp. Plant. 17. Gort, Betg. p. 102. Fl. Suec.

iSS, 339. GoüAN Monsp. 184. H. Clijf. 137. R, Lugdb.

iiutantibus , Pctalis ArUtatis. Hall. ^^/i/. N. 1330. Jun-

«•iis Viilofits Capit. Pfyllii. Tournf. Inft. 246. Gramen
hirs. Capitulis Pfyllii. C B. Pin. 7. Theatr. T03. /». Spi^

cis ovatis F!. lufpp. T. 10. f. c y. Gr. lurCi.tum Capit.

globonj. C. R. Theatr. 104. Latifolium elatius. Mick.
Gen. 42. t Alpinum glabrunu Scheuchz. Gram. 3x4. r

'

Hirs. elatius Pan. Juncea. Raj. uingt. UI. p. 4,6. l\

II. Deel. ^IIL Stuk.



470 Z E s ]\ï A N N I c: E

Ovaal , in ander Klootrond. De Bladen zyn

• maar weinig ruig en fomtyds geheel glad of

kaal , dat ook door den Ouderdom plaats grypt.

Immers de Heer H a l l e r heeft zulks in de

Switzerfche Alpen opgemerkt; alwaar ook die

Verfcheidenhcid hem voorkwam , welke het

Hoofdje als een Kroontje en glanzig geel

heeft, met gladde Bladen, door Scheuciizer

terst aldaar gevonden (*); wa«r van zyn Ed,

een byzondere Soort maakte. Het Lapland-

fche , bevoorens ook door den Ridder afgc-

y.on..'cid, hadt eene gepluimde Aair, van ver-

fchcidc Eyronde Bolletjes , over céne zydc.

(19) Bloembies met platte Bladen en eene gc*

trojle knikkende Aair»

nliccn op do Loplandfchc , maar ook

. bvr.iAcxi'chc Alpen naar den kant van

J:a::L', groeit dit Biesachtig Gras, 'c wclkdoor

de gezegde byzonderheid zig onderfcheidt i

hoewel het door den Heer Ha ller tot het

voorgaande betrokken wordt. Tusfchen dat

der

: slabcr, Panicula nitente , Flor,

. :;. Juuc.ldes Al,:i:.um £!abriau &c.

fioj Qnmiis. Foliis planis , SpicA Racemofa nutante.

Sp. PlanU iS. GoUAN Monsp. 184. Ger. Prov. 140,

Om Dar.. 2-1. Fl. Lapv. 123, T. lo- f. ^. F/. Suec. 2S9 *

310. juno»-; Alpinus latifolius Pan. Racemofa, nigricaate
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der Noordelyke en Zuidelyke Landen fchynt vi.

ook een aanmerkelyk verfchil plaats te heb-
'^J^/'^^-

ben , ten opzigt van het Aairtjc, 't welk Til- Hoofa-

XI üs hangende noemt.
^"^^''^

In Egypte vondt de Heer Forskaohl,
behalve eene Ehhladige een Gedoomde Bloem-
bies, welke hem ook omflreeks Konflantino*

polen was voorgekomen, dus bepaald.

C203 Bloembies . die de Omimidzels van het XX.

onderfle Pluimpje Jlckellg , van het iou-n- s, .'.y
'

fte Lorjid'ig heeft, C^odouru-

. Van deeze Biezen , zegt hy , worden de

Matten of Sprcijen gemaakt , waar mede de

Oollcrlchc Volken de Vloeren bedekken. Men
brengtze uit de bovenfte dcelen van Egypte ,

en het Land om Soéz, in zulk een menigte te

Kairo, dat menze naar Konftantinopolen uit-

voert. Zy zyn zeer fvaay gevlogten cn kost-

baar. Voor ccne zulke Mat , bekwaam om
den Vloer van een maatig groot Vertrek te

beleggen, worden dikwils twintig Piafters be-

taald. Cndcrtusfchen is 't zonderling, dat de

Ingezetenen van Klein iifie , waar die zelfde

Biezen overvloedig groeijen, die niet kennen,

of geen werk maaken van ze te vlechten.

De T,V£L^v^ügen onder de Zesmaunige Plan-

fcperioris Setiferis. Fior. /Egijpt. Arab. p 75.

Gg 4
ÏI. Hk&u XIII. Stok,
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leveren hkr alleenlyl: uit , het Geflagê

O R. Y z A. Rysr.

Een Gewas , waar van het Graan , in de
^

Noordeïyke deelen van Europa , bekender is

dr.n de Plant of Bloem : zo dat ook de groote

Kruidkenner To urne fort die niet in Af-

beelding gebragt , maar flegts de Zaadpluim,

met het gebaarde Zaad, vertoond heeft. De

Bloem zelfs fchynt tot in het voorfte deezer

Eeuw niet regt bekend te zyn geweest; alzo

'cr de Ouden geen duidelyk gewag van maa-

ken (*), Mooglyk was de Jialiaah MrcirE-

Lfus , in den Jaare 1729, wel deeerftc, die

dezelve in Plaat vertoonde; waar door de hoe-

danigheid der Vrugtir.aakendc dcelen aan Lm-
N.Efis bleek. Immers (;e groote BoERHA'iVE

verklaarde , niet lang tc voorcn , dat hem

,

aangaande de Bloem der Ryst, niets zekers

voorgekomen was. T\um weeten wy , dat

dezelve zodanig is , als hier voor , op Plaat

LXXXVII, wordt vertoond en in de be-

fchryving van FIg. 26, zeer omfcandig, aan-

gcwcczen. Sommigen tn-^fclen echter, of

ook de Bloem uit twee Blommetjes beftaa.

De
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De Ryst zou, zo fommigcn willen , natuur- VL
lyk in Ethiopië voortkomen. Zy groeit in

de Moerasfen van Oostindie , zeid on«e Rid- Hooed-

der toen hy den ClifFortfen Tuin befchreef."^^*^^

Zou hem diestyds onbekend zyn geweest dat
'

dit Graan in Noord - Amerika en het Milanee-

fche zo wel groeit en gebouwd Wordt, als in

Oostindie ? Met meer reden hadt hy kunnen

zeggen , dat het de voornaamfte Spyze is der

Chineezen, Japanners en Indiaanen , vervul-

lende aldaar de plaats van ons Koorn.

't Gewas (i), veel zweemende naar dat van ^T.
^

Tarw of Gerst, heeft dikker en fcyver HaI-/^//S!^

men van ócn of anderhalf Elle hoog , met ^i'^*

breedc, Rietachtige Bladen , die de knokkels

der Halmen Scheedachtig omvatten. Aan den
top fpreidt -de^Hgisa zig uit 3 eene Plaim ,

digrer dan die van HavéF7nST"êTh1gen-naate ge-

h kende naar Geerst, ylcr dan die van Panik-

Koorn. Zy is in Takjes verdeeld , die over-

hoeks bezet zyn met kort gefteelde Bloemen,

wier Kelkje zeer klein is, maar het Blomme-

tje uit twee ruige Klepjes beftaat ; het éfine

lang gebaard , als voorheen in Plaat vertoond

(O Orv'za. SijJÏ. Nat. XII. Gen. 443. Feg. Xlll. Geii.

448. p. .23. TouRNF.-i;;//. 513. T. 296. C B. 24.

Tlwatr. 479- Cam. Epit. 192. Dod. Pempt. 509. Lob. Jr.

38. Catksb. Car. L T. 14. Sel. Fog. T. Band. T. 28.

IMicH. Gen. 3,5. T. 31. H. Clijf. 137. Mat. JIM. 174. R,

lugdö. 58 BoERH. Lugdb. TT. p. 160.

Gg5
II. Deel. XIII. Stoi^
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AtoeÊl
dergelyke Ryst-

IV.
* Aair, van Java overgezonden, wier Halm

'

sT^?^"" twee Voeten langte heeft, met de Bladen wei-

Mijst, nïg Ivorter, een half Duim breed. Dezclvea

zyn zwaar geribd, geftreept, en, agterwaards

ilryl^ende ,. ruuw , gelyk in veele Grasplan- ^

ten. Het Vrugtbeginzel , in het Honigbakje

vervat, verwandelt ia een Rystkoorntje , dat

met de gedroogde Bloemblaadjes als Bast om-

kleed is , en fomtyds zyn Baajdje al fpoedig

moet verliezen. Catesby, immers, beeldt

een rype Ryst-Aair af, geheel ongcbaard. Ik

heb dergelyken van Java bekomen , die nog

wel met Baardjes zyn voorzien.

Verfchei- Deeze laatften onderfcheiden zig , als zyn-
deiilieden,^^ van PFiUe, Roode en Zwarte Ryst, naar dj

vcrfchillende Kleur van de Bast, zo lang zy

in Liqueur blyvcn , zeer kenbaar; maar, de-

zeiven opdroogende , verandert het Zwarte

aanmerkelyk en wordt eenigszins bont, 'cwelk

de reden zal zyn, dat de Hoogleeraar Buk-
man nu s van Witte , Roode en Bonte Ryst

,

als in Oostindie voorkomende , fpreekt. Mo-
msoN hadt reeds van driederley Oostindifchs

Ryst, Roode, Witte en Zwarte, gewag ge-

maakt, die eenigszins van de Italiaanfche of

Milaanfche , als zynde by ons de gemeene

Ryst, vcrfchillen zouden. Ondertusfchen kan

men die veranderingen van Kleur, zo wel als

de meer of minder grootte > dewyl de Pit al-

toos
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toos Wit is , alIecDlyk voor Vcrfcheidenhe- VL
den houden.

Afdeec.

De Rystjin 't Latyn, volgens het Griekfch Hoofd-

Qnza , moogiyk om dat zy zo diep groeit , jggj^ j„

genaamd , in 't Italiaanfch iJ/yö, in 't Franfch Oostiudie,

Ris, in 'tEngelfchivï/c^, wordtin 't M:^Ieitfch

Pady geiictcn , en als -zy uit de Bolfler of

gep.ld is , Bras» Gemeenlyk teelt men de-

zelve, zo wel op J.'iva als in China, op laa-

ge Landen , die men , door middel van Sluis-

jes, kan onder Water zetten. Hier in wordt

de Ryst in April gezaaid en in Mey Halm voor

Halm in Modderig Land , dat onder Water

Haat , verplant : waar na raenze in 't Water

Iaat opgrocijcn; zodanig, dat zy met de top-

pen maar pas boven komt , en dat men over

de ^^y»**4jy^Jön\'aaren , ja zelfs Vifch

d:iar in vangenl'"
'

"V!^p^H^«ög« Landen wordt

zy ook wel , doch niet dan in het Regcn-

Saizocn , gebouwd. Aldaar zaait menze in

September , verplantze in November , omze

in February of Maart in te oogften. Dit ge-

fchiedc fomtyds op plaatfen , daar Bosfchen

afgekapt zyn, wier Struikenen Stompen men

verbrand heeft. De Ryst, ingeoogst zynde,

wordt ofdoor^lampen ineen Houten Mortier,

of door middel van Handmolens, gelyk de

Chineezen doen , van de Bast gefcheiden of

gepeld , en kost dan te Batavia gemeenlyk

Copvg van 27 Picols of 3375 Ponden ,

IL DEEt. XIII. SiMVU
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VI. 35 a 40 Ryksdaalers , dat is ruim een halve

Hoofd, By DioscoRiDEs werdt de Ryst geteld

^^j.^ onder de Soorten van Koorn, en aangemeikt,

dat dezelve op natte Modderige plaatfen groei-

de : Theo pii RAST LTS merkt aan, dat zy

een groot deel tyds in 't Water huishoudt en

Strabo, dat zy voortkomt tusfchen Rivie-

ren. Zy wisten reeds , dat menze in Indie

zaaide ; dat zy wel vier Kubiten hoog groei-

de ; *t welk n^et boven de waarheid giat ;

want RuMPHius zegt, dat fommige Ryst

meer dan eens Mans hoogte opfchiet. Ook
was hun bekend , dat zy voor het grootfte

deel van Indie tot Spyze ftrekte , gelyk nog

heden plaats heeft: niet zo zeer, om dat men
de Ryst verkiest boven ander Koorn ; maar

om dat zy zig beter fchikt naar het Saizoen

van die Gewesten , verduurende de zwaarflc

P'asregens zonder Ongemak, en aanrypende

in de Droogte , waar door zy dan ook zo

droog en hard wordt, als wy ze kennen. Dus
l:an men het Raadzel , hoe het bykome, dat

een in 't Water groeijende Plant zulk droog

Graan uitlevert , volkomen oplosfeii. In

Pie-

(0 Dit volgens Berigten my door den Wel Ed. Ge-

ftrengcn Heer Mr. J. CM. KAnrRMACHF.R , Extraor-

dinair Raad vtin Nedcrlundfcli Indie, medegedeeld. Oni-

ftandigor kan men alfes, wat de Rvst betreft, vinden by

RuMvinus. JUbonJch Ktuidi. Y- fcel VUL Bock,
XXX. llcofdü. Wadi:. 196.
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Fiemont cn 't Milanecfch , als ook in Karoli- vi.

iia , daar men de meelk Ryst voor Europa ^fy!*

teelt, h-bbcn dergelyke veranderingen van^^^^D-

Saizocn plaats.

Men bakt in Indie wel geen eigcntlyk Brood Gebmite

van Rvst, dat waarfchynlyk te droog zon

zyn; maar bereidt 'er verfcheiderley Taarten

en Koeken van , die , met Eoter cn Speceryën

toegemaakt, zeer fmoake'yk z>n De ge-

woone manier is, de Ryst met Water, Ka-

lappus-Melk of Vleefciinat, tckooken, en ver-

volgens te laaten meuken, tot dat het zodanig

•zy, als wy Rysten-Gort noemen; 't welk dan

of met dc Vini2'c:cn, fxclyk by '.Ic mcclie In-

diaanen, of met Stokjes, gc'yk hy dc Chinee-

zcn", in den Mcnd geileken wordt. De hoe-

daiiigbeid deezcr J^pxT^e wordt verfchillende

beoordeeld. Ook is 't een groot onderfcheid,

of menze dagelyks , dan flegts nu en dan ge-

bruike. Op den duur is zekerlyk de Tarw ,

als het edeifte Koorn , gezonder voor den

jNlenfch. Ook meent men dat het ocophou.

delyk gebruik , 't welk de Chineezen van de

jRyst maaken ,
aanleiding geeve tot blindheid

in de Ouderdom. By Mcnfchen, die 'er niet

aan gewoon zyn, is Ryflcr.lrj dienflig_tot

verfterking der Ingewanden in overmaatige

Ontlastingen , zelfs van Bloed ; doordien zy

eene ÜoppenJe hocd:n!gheid heeft, l at 'er

^en aanmerkelyk Zuur in zy ,
biykt , dcwyl

dik-

II. Daat. XIII. Stüï.
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VI. dikwils de Melk ftolt j wanneer dezelve op '£

Afdeel,
y^^^ gezet wordt met raauwe Ryst. Voorver-

Hoorn- fcheiderley Borstkwaalen is deszelfs gebruik ,

^ '.jf^
wanneer zy wel bereid is , niet minder dienftig j

dan van Gort of Melkfpyzen. Bry daar van

,

met Amandel -Melk, Boter en Suiker, wordt

voor den Hoest zeer gepreezen. Van zekere

Ryst, die te kleverig is om te eeten, wor-

den in Oostindie Balletjes gemaakt , met wel-

ken men een foort van Bier , Brom genaamd ,

weet te brouwen , dat zeer aangenaam is van

Smaak. Het Aftookzel van Ryst, genaamd

Candje , is aldaar , als Gerftewater , tot een

Koeldrank voor Zieken in gebmik. Hoe de

zo bekende Arak , daar van , met Kalappus-

Wyn geflookt worde, heb ikbevoorcns me-

degedeeld (=•).

Onder de Driewyvigen deezer Klasfe bevin-

den zig de volgende Grasachtige Planten.

Een Gewas , dat in Geftalte veel naar de
Bloembiezen gdykt , en een ze?dceligcn Kelk

heeft zonder Bloemblaadjes , maar drie ge-

zwollen Zaadhuisjes , die ecnzaadig zyn , in

ieder Bloem, zonder Stylen , maar alleen ie-

der

O In de bcfchrj-ving van den Kokos - Nooten Boom,
31* Deats I.Sxuk, vau Acqzc Nattmrhjke Hijlotie , blaiiz,"
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der een Stempel hebbende, volgens dc Waar- VI»

n'eeming van L i n n^ u s. IV.

De eenigfte Soort (i}, hier van, bevoo- g^'J^/^
rcns tot de Bloembiezen t'hu:'^ gcbr^gt , door l.

den Vérmaarden Bauhinus, als op UoQ-f^-a'pa.

rasfige plaatfen inde Switzerfche Alpen door
^-^/J^'^^

L: : R ? E R u s gevonden zynde , werdc nader {xgo!^^^*'

orzen Ridder in Sweeden ontdekt, en

ac beroemde Gebroeders Scheuchzer,

uc Kruidkunde , inzonderheid wat deGras-

i^l intt?fi aangaat, zozeer bevoordeeld en op^

gehelderd hebben, getyteld. In alle diepe

Veenige Moerasfen , mee zwarte Aarde ge-

vuld, en begroeid met Mos en Biezen , in-

zonderheid in Lapland, was dit Plantje zeer

gemeen. Men heeft het ook ia Pruisièn waar-
j^ennmen en rïï^ftm.miii^ igtiftiagil :8dvai>

dien groeit het in Kusland en Siberië.

De Heer Haller , die het doch niet in

Switzerland hadt gevonden , befcbryfc het als

volgt. Halmen van een Voet , geknok-

j, keld,

CO Scheuch-^eria. S^'l,Nat.XU. Gm. ^7. Feg.Xlllé

Gen. 452. j). 286. F{, Lapp. 133, T. 10. f. Fl. Smc.

297, 320. R. Lugdb. 45. Hall. Ilrlv. ::5S, 11, N. 1310.

GiMKi.. Sib. I. p. 73, Gort. %r. 55. Berg. Ftadr,

67. Jiincns floridns minor. C. B. Pm. iz. Frodr. z^/Tlieatr.

190. RuDB. El-js. I, p. iio. f. 2. juncoidi affinis Paluftris.

ScHEUCHZ. Cimu 336 Gramen Junceum Aq. Semiüe

Raccmofo. Loes. Pntsf. 114, T. 33, Oed, T. 67.

II. DEEt. Xïir. Stuk.
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VI. 93 ïv'eld , met witte Scheeden by den Grond

^Tv^"^ „ bekleed. Gekielde Bladen , die fjimenge.
Hoofd- „ rold zyn j doch zo , dat menze kan ont-

s, wikkelen. Eyrond - Lancetvormige Stop-

„ peltjes , de Steelen omvattende. Uit dc

3, knietjes een yle Pluim , van eens Takkigc

sj Steeltjes j waar nevens, aan een lang Steel-

tje, zitten, eenzaamc zesbladige Bloemen,

„ uit den groenen geelachtig, met Lancet-

I 3, vormige Blaadjes. De Meeldraadjes bovea

3, de Bloem uitfteekende. Gefpitfte Scheed-

3, jes , die rond zyn , kort , breed en plat

,

3» twee of drie, tegen elkander gekeerd, een-

sj of tweezaadig. Eyronde , faraengedrukte.

Zaadjes, naar een Amandel gelykende."

Dus ziet men , dat cenige veranderingen

plaats hebben in dit Plantje, 't wcIk,zoGM£-
LiN aanmerkt, door zyne kleinte ligtelyk

,

onder Mos en andere ruigte , het gezigt ont-

glipt : want het heeft fomtyds de Halmen

maar een Handbreed hoog. Hy twyf*elde

niet, of het was door geheel Siberië gemeen,

't Getal der Vrugtbeginzels en Zaadhuisjes

verandert van drie tot zes, maar natuurlykst

is het drie, zegt Linn/rus. De Zaadjes

zyn omtrent zo groot als Pep'erkorrels, waar
* van fomtyds maar twee tot volmaaktheid ko-

men, zo Bauhinüs meldt.



G R A S P I. A N T E K.

T R I G L O C H I Zoutgras,
AYÜft.r.

iV-"'

De Griekfche naam , voor dit Geflagt gc-

bruikt, betekent eigentlyk Drlepiwtgras ^ en is

daar op toegepast , om dat het Zaadhuisje

,

van onderen , driepuntig open fplyt. Men
heeft liet voorheen onder ds Soorten van Gras

geteld, T O ü R N E F O R T gaf 'cr , wegens de

Kicsachtigheid , den naam van Juncago aan ,

dien Miche li us heeft behouden. Ik noem
het Zoutgyas , om reden als men ftraks zal

zien. De Bloem beftaat, volgéns onzen Rid-

der, uit drie Bloemblaadjes, die in een drie-

bladig Keikje vervat zyn; doch volgens Hal-

LER heeft het een zcfbladig Bloempje , waar

van dc binnenfte Blaadjes de ivleelknopjes be-

vatten , die haar Stuifmeel veerkragcig uitwer-

pen . M I c H E L 1 u s , wederom , houdtze al-

len voor Kelkblaadjes en fchryft dus een Bla-

derlooze Bloem aan dit Geflagt toe. De Styl

beftaat uit drie of meer langwerpige Vrugtbc-

ginzels , aan 't end gekroond met een ruigen

Stempel» Het bevat de volgende Soorten.

(l) Zoutgrasw^»/ drlelwkkigeiiym Umaakt j.

Zaadhuisjes, p"r!nfe''

(i) Tnghchin Capfulis trilocularibus fiiblinearibns. Sijst.

Naf. XII. Gen. 448. ^^5. XITI. Gen. 433. P- sSÓ- Gurt.

lJ,;r, V. 106. GooAN JI!o«sp. 1S9. Ger, Frov. 123- Jacq.

Hh
II. Dï«t. XIII. Stok.



Deeze Soort groeit door geheel Europa op

natte Velden , die ecnigermaate Moerasfig

zyn , waar van zy den bynaam heeft. Dus

^
vindt men ze in Italië, in Langucdok en Pro-

vence, in Switzerland , in de binnenfte'deelen

van Duitfchland , in Sweeden en Rusland , als

ook in Siberië, De Hoogleeraar de Gor-
ter namze overvloedig waar op de Zandige

Oevers van den Nova -Stroom by Petersburg,

die dikwils onder Water loopen. Door ge-

heel Siberië komt zy , zegt Gmelin^zo
wel op zuiver Moerasfige, als op brakke Gron-

den voor. Dus vindt mcnze ook in onze

Provincie, aan de Waterkanten zelfs in vog-

tige Weidlanden aan de Duinen en elders, ja

zy is in die van Friesland en Groningen zeer

gcinccn.

Men kan , derhalve, deeze Soort met regt

geen Zee - Gras noemen , maar beter Geaaird

Bicsgras, gelyk B a u H i nü s zegt. Zy heeft een

Biesachtige geflalte , met dikachtige zagte

Wortelblaadjes van een half Voet Iangte,waar

tusfchen , uit vezelige Wortels, Halmen op-

fchic-
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fchieten van één of anderhalven Voet hoog, ^l.
die, op de wyze van fommige Hyacinthen ,

-Af^eeü

byna ter halver langte, dunnetjes begroeid zyn Hoofo-

met kleine witachtig geele Bloempjes , van^^"^*

gezegde hoedaniglieid. Op ieder volgt een

langwerpig , opgerekt en als tegen de Halin

aangedrukt Zaadhuisje, dat van onderen, als

gemeld is, in drie punten open Tplyt, zigdus

als een Weerhaak vertoonende.

(2) ZoutgrasV^/ een Bolachtigen Wortelheeft ^ ^
TT.^

met Fezekn bedekt. bluiufiu^u

Beeze Soort, aan dc Kaap der Goede Ho-*^^'^'

pe grocijcndc , vcrrchiic van dj voorgaande

byna alleen door den Bolachtigen Wortel, dien

H A L L F. R ook aan het gewoo«§J3tó^?«attgras,

in Switzerland , waargenomen heeft Wy
moeten derhalve hier t'huis brengen dat

Bolwortelige , 't welk op vogtige Velden aan

den Zee -Oever van Italië, en elders aldaar

binnenslands, op Moeraslige of overUroomde

plaatfen , inzonderheid die brak van Grond

zyn,

(2) Trigtochin Radice Biilbofa , Fibrls obtefta. Mnr.t.

2i6, GramenTriglochiii Bu'ibofum Monomotiipcnfo. BREv>r

tasc. IJ. Juncugo ni;iritima perennis Bulbofa Rndice.

MicH. Gen. p. 44. Jimcus Riiiü. niiintimus Fionbus Sili-

«luofis Barr. Ic' 271. Hyacinthi parvi facie Gramen

Iriglochin. J. B. HijU II. P« 508,

Culmus imus Bulbofus Foliofas Radices e.nict.t.

Hh2
11. Deel. XIIL Stuk.
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^

zyn , groeit , zo wel als aan de Zeekust van
" Narbonne ; door J. Bauhinüs afgebeeld.

Immers het Kaapfe ook , gclykt , zo L i n-

N^us aanmerkt naar 't voorgaande, maar is

in allen deele kleiner , en heeft de Vrugtbe-

ginzels een vs^einig anders geplaatst. Drie

„ Stylen, (zegthy) verlangd en uitgebreid,

„ die in het andere opgeregt zyn en naauw-

„ lyks kenbaar" (*). Zyn Ed. hadt geen Styl

aan dit Geflagt toegefchreeven.

C3) Zoutgras met zeshokkige Eyonde Zaad-

Deeze verfchilt duidelyk van de voorigen,

en kan met reden ge - aa'trd Zeegras genoemd

worden , dcwyl mcnzc meest aan den Zee-

kant aantreft. De Bloempjes zyn groen en

een weinig roodachtig aan de tippen , de

Zaadhuisjes rond en fplyten in zesfcn of met

zes punten van onderen , of in vyven , wan-

neer zy vyfhokkige Zaadhuisjes heeft, gelyk

Mi-

Cs) Triglockm Caps. fexlocularibus ovatis. Oed. Dan.

S06, Gort. Belg. 106. Fl. Suec. zgg , 322. ^/7. S/ad/i.

1742. ]). 147, ï. 6. f. 4 , 5- '^P^ Pl^r.:t. z. ïrigl. Frnau

fubrotundo. PI. Lapp. 135. R. Lugdb. 45. Jimcago Pa-
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M I c H E L I u s dezelve wcarnam. Zy komt , VT.

niettemin, ook wel binnenslands en by de eer- -^J^f"^'

üe voor; maar in Switzerland ontbreekt zy, Hooid-

volgens den Heer II a l l e r , t'ccnemaal. By
^J,^,.^^

Neurenburg groeit zy aan Beekjes cn Clu-

sius heeftze aan de Zeekust van Vlaanderen

gevoQden. Wy hebben ze ook in dè Neder-

landen.

Lob EL merkt aan , dat de eene , zo wel

als de andere, overvloedig in Zeeland , op 't

Eiland Walcheren , groeije : des men ze ook

onder de Planten van dat Eiland opgetekend

vindt (*) : maar hy zegt , „ dcfe twee Gras-

„ kcns zyn fuer, ende daarom den Peerden,

Kociien cncVOsdn, onnut." Hat.ler

getuigt, integendeel , dat de Zoutige Smaak

aangenaam en gezond is voor het Vee ; des

men de Weiden , aan de Monden van de Rhóne,

zeer goed acht voör de Schaapcn, die er won-

der vet worden. SciiaEBER,zegt hy, prysc

de voortteeling daar van , op vogtige Weiden,

aan ; doch hy hadt zulks moeielyk bevonden

ïn Swiczerlaii 1, ren opzigt van de laatfte ,
wel-

ke zyn Ed. de zoute Soort noemt. Beiden wor-

ry in Sweeden .

n^emerkt als een z

ïderen (f).



jlyk de
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wordt van haare Moerasfige Groeiplaats afge-

leid ; doch fchynt my veeleer afkomftig te zyn

van de opgeblazen Vertooning » welke zy met

haare niets betekenende Dcdden of Dollen , die

fommigen Zotskappen genoemd hebben , maa-

ken, 't Woord Tuphos , immers, heefc dergely-

ken zin , oiuleend van Rook (*}. De Italiaa-

nen ncemcnze Mazza forda , om dat zy zig

als een Knods vertoonen , doch geen geluid

geeven of uitwerking doen j wanneer msn 'cr

mede flaat ; de Franfchen Masfe d'Eau of

Masfe de Rofeau : dat is Water- of Riet . Knods.

De Engelfchen heetenze Cats • Tayl , dat is Kat=.

tenftaart,cn Reak-Mace ofR^'et-Knod? ;doch

jlaatfeu cl ru n. 't -1 ^.(m LifdKlaaJ>

eiea uitplukkci en vcrz.m

ÏI. Deel. XJII. Stok.
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VI.' De Mannelyke en Vrouwelyke B?oemei>,
AiDEEL.

jj^g^j^gj^ ^jj. Geflagc ieder een zogenaamde
Hoot-D- ;^at , dat is een Rolronde Dolle uit , boven

elkander. De Mannelyke bekleedt het bo-

venfte van dc Plalm , en befcaat uic drie famen-

gevoegde Meelknopjes, voortkomende uit een

naiuwlyks biykbaare driebladige Kelk. De
Vrouwelyke Dol , onder de Mannelyke , is

ook Rolrond, en beftaat uiteen zeer fynDons-

.
achtig Ha3ir,waarin de Vrugtbeginzekjes,op

een fyn Steeltje zittende, vervat zyn, die een

ïeer klein Zaad , weinig grootcr dan Zandkor-

l-clties , uitleveren. Men heeft 'er de vol-

gende Soorten van

T. (i) Lifchdodde met hym Degemormlge Bïa-

Ikeed- elkander^

Deeze Soort , die door dc langte der Dollen

uitmunt, welke dikwils een Voet en daar bo-

ven bereikt , heeft dezclven ook digt tegen

elkander aan en de bovenlle of Bloem -Aait

veel kleiner cn ligt afbreckendc. Hier van

konic

CO T^jp^a FoL fub-Enfifomibus, Sj'ka mascuia foe-

mineaque aiiproximatis. Syll. Nit. XII. Gen. 1040. Veg.

XI II. p. 702. Gort. Bef^. zf^. F!. Siiec. 773 , Si»-

GouAN Mousp. 264. Gr.R. F>ov. izo Jacq, l^'n>d. 169.

Typha. Clavi uii.ca. IUll. /Mj.N. 1305. Typha pa-

luftris major. C. B. Pw. 20. Theair. 337. Mor. W'- UI.

P- a^lö- S. a, T, 13. f. ^. J-CB. Ic, Cam. EjiiU 6o7,
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komt het, dat men in de Afbeelding van Lo- aïdeeu

£EL en DoDONiEus deeze Soort met enkel
j^^;^

Vrouwelyke Aairen afgebeeld vindt. In die stok.

van C. B AUHiNUs is bovendien een misflag , ^^J^^*-

dat de Halmen te veel en te hoog met Schee-

den bezet zyn; om welke reden, waarfchyn-

lyk, TouRKEFORT de Afbeelding van Ta-

BERNEMONT voor zccr flcgt uitmaakte (*).

Zy groeit in 't Riet , aan de kanten van Mei-

len , Vaarten en Rivieren, zo hier te Lande

als in andere deelen van Europa. De Heer

Haller befchryftze das.

„ Een Halm van zes Voeten hoogte: plat-

te verhevenronde Bladen , die dik zyn ,

fmallcr dan een Duim, van dvic Voeten en

5, langer , de Halm omvattende. Een eiike-

„ Ie onafgebrokene Qo\» zes Duimen lang,

een Duim breed, bruin: Zaaden met Plui-

zige Steeltjes, die wegvliegen."

Het Pluis zegtmen dat wel gebruikt worde om
Kusfens en Beddekens te vullen : maar dan moe-

ten dieniet groot zyn, of het zou in meer veel-

heid moeten voorkomen, dan men 'tgemeenlyk

hier te Lande ziet. De Bladen worden fom-

tyds vau het Vee gegeten, en fommigen fchry-

ven den Wortel byzonder vcedzaamc en ver-

flcikendc kragten toe,

(a) Lifch-.

(») Pfant. tm. Paris, v ^Cc,

Hh j
II. Debb. XIIL Stok.



(2) LiTchdodde met half Rolronde Bladen^

de Bloem- en Vrugt-Aair ver van el"

If.

^sijiifo.
Lifchdodden vindt men fomtyds wel de

helft laager en met fmaller Bladen , de Aairen
5maibla- „aau^Ylyks een Duim of anderhalf lang en

twee Duimen van elkander. Dit acht de Heer

Li NN^.üs eene Verfcheidenheid te zyn, we-

gens de beknelling- der Wortelen tusfchen Stee-

nen voortkomende. En dus zou dezelve wee-

zentlj'k niet verfchillen van de gewoone Smal-

bladige Lifchdoddc , mee een fchraale Aair

,

welke de Bladen Biesachtiger heeft , zynde

by ons en alom weinig minder gemeen dan de

Breedbladige met een dikke Aair. Door ge-

heel Sihcvic
,
7,f_gt; G ,-m i: ;. i n, komen zy beiden

menigvuldig voor, en dc Tartaaren achtende

Halmen zeer bekwaam om Matten van te

vlechten. Ook wordt aangemerkt dat de Bla-

den , fyn geklopt , dienftig zyn om dc Naa-

den

Ca) T.y/jha Fol. femi - cylliidricis , S\nc^ masrali foe-

mit rn C T h I" Gek. Frov. 120.

ïha Clava mfsculi 1 foeminina reLoti. HalI Beiv. N.

1306. Typha. B. Cliff, 439. Fi. Suec. 7^-2 , S30. R. Lugdb.

73.Gmel,S/^. Li>. 133- Typlia media. Clus. Pann. 716,

Typha paluftris Ciavi graciii. C. B. Pn:. 20. Tournf.

I*'ft' 530. Typha jmluftris minor du])lici ClavS. Mor. S.

S- T. 13. f. 3. Typha minor f. Tyi'hula. J. B. ütlL 11.

P. 518. C,B. Theatr.z^i,



Grasplanten. 491

den van Schuiten digt te breeuwen , en dat VT.

zy van de Kuipers gebruikt worden , om de '^^y^'"

Hoepels vast te doen fluiten om de Vaten.
giJ^^"*

Sparganium. Egclknop.

De raam van Rietgras en Driekmitig Lifch

te onbepaald zynde , gebruik ik die van Egel-

knop ^ overeenkomftig met Igelkmsp ^ gelyfc

de Duitfchers dit Gewas tytelen. De Griek-

fche naam kon van de breede Bladen afkomflig

zyn. Immers men noemt het , in 't Franfch

Ruban cPEau, dat is Water - Lint : in 't En-

gelfch Bur-Reed , dat is KHs-Riet, wegens

dc ruige ronde Bloemhoofdjes , dc bovcniten,

met Mannelyke Bloemen , wier Kelk dricbh-

dig is, zowelals der Vrouvve]\ ken, in deonder-

fle Dolletjes , alwaar hy een tweedech'gen Stem-

pel bevat'. Hier op volgen een- of tweehok-

kige Zaadhuisjes , ook tot ccn Bolletje ver-

gaard.

(i) Egelknop r>:et cpgcrcgi^ driekantige Dia- j.

CO Sparganium Fol. ereflis triquetris. Syft. iV/i/. XII, OpftatUiai

Gen. 1041. yes» XIII. P- 702. Gort. Belg. -ój-LGouAN

jilo'sp, 48x''Ger. Prov, 120. R. Suec, 770, 831. R-

Lugdb. 73. Gron. yirg. 114. G.mel. Sib. I. r- 133-

Hall. Hetv. N. 1303. Sparganium Ramofum &' non

Ramofum. C. B. Pw. 15. Theatr. 228. Platanarda f. Bu-

toTïion.D0D,P«w/7*.6oi.L0B. Ie 80. Tournf. Ivft, 530.

II, DEEt. XIII. Stc^
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In MoerasfcnjMeiren^ Slootenen Beekcn,

'liefst in niet fterk bewoogen Wateren, die

tevens helder zyn , groeit door geheel Euro-.

pa dit Gewas, dat meestal twee of drie Voe-

ten , doch fomtyds ook eens Mans langtehoog

voorkomt , zo L i n n u s aantekent. Het is

kenbaar aan een Rietachtige groeijing, met

breede geelachtig groen glanzige Bladen, de

onderften driekantig , debovenften plat, groei-

jende aan de Steng , die fomtyds enkeld is

,

fomtyds zeer Takkig , gelyk men 't dus over-

vloedig in de Slooten tusfchcn Haarlem en

Overveen kan befchouwen. De Steng en

Takjes zyn met de voorgemelde ruige Bol-

letjes beladen, waar door het een aartfge Vcr-

cooning maakt.

ïsggendeplatte Bladen.

In de Noordelyke deelen van Europa was
' deeze kleinere Soort , met op 't W^ater leg-

gende en dus als zwemmende Bladen, door

onzen Ridder waargenomen. Zyn Ed. merkt

aan , dat dezelve voorkomt in groote zagt*

vloei-

Ca) Sparsamum Fol- decuirbenftbiis planis. Sj}. Plant.

2. Spurg. Fol. natantibus jiluno- convexis. /'/. Lajip.

354. ^l- Sntc. 771 , 832. Spang, non Raniofum min.is.

DiLL. Cesf. 130. Sp. 58. Sparg. Fol. planis mollibus
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vloeijende Stroomefi en in Meiren , dikwils VL

ter diepte van twee Vademen, zo dat ditgeen /^^yf'

kleine Plant kan zyn : maar het alIerkleinfle^H^ri^

Egelknop, doorRAvin Engeland gevonden/

was ook in dc Moerasfen van Sweeden ge-

meen, üf dat alleen door de Groeiplaats ver-

fchilde,kon hy niet bepaalen. Hall er houdt

dit Kleine voor een Verlcheidenheid van 't

voorgaande , dat hy gezien hadt , naauwlyks

een Handbreed hoog. Voorts was hem, zo

hy meende , ook in Switzerland dat Zwem-

mende van LiNNiEus voorgekomen. Dit

hadt maar drie of vier Zaadbolletjes, en één

enkel Bloembolletje, aan den top der Stengen.

Z E A. Spaanfche Tarw.

Dit Geflagt heeft de Mannelykc en Vrou-

welyke Bloemen in verfchillendc Aairen , bo-

ven elkander, de eerstgemelden hoogst. Van

deeze beftaat de Kelk, zo wel als de Bloem ,

met haare drie Meeldraadjes, uit langwerpige

Kafjes. De Vrouwclyke Bloem heeft ronde

holle Klepjes , het Vrugtbeginzel influitende

met een zeer lange Styl. Deeze Stylen maa-

ken, met elkander, ds Vrugt-Aair zeer Ve-

zelig en als gehaaird. Dit alles ziet men hier

voor duidelyk aangeweezen (*).
^^^^^

C*) In Fig 9. op Plaat LXXXVII , en hWlz. 23»

ÏI. DgBL. XIII. SWK.
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vr. Maar ééne Soort is hier van bekend, welke

''^y^^^'den naam van Mays of 3Iaiz in Amerika
Hoofd- voert (i). Wy noemen ze gemeenlyk »^fla»-

fche Tarm, om dat zy door de Spanjaarden uit

Zea^ de VVestindiën overgebragt en , in Spanje

Gewoone.voortgeteeld zynde , van daar door Europa

is verfpreid. Anderen noemenze ook wel /w-

diiianfch en fommigen Turkfch Koorn , om dat

zy in de cndcrhoorigen van 't Ottomannifch

Ryk ook wel toe Spyze gekweekt wordt : of

om dat zy eerst uit de Levant overgebragt is

in Italië ; 't welk fchyn zou hebben , indien

zy het Tritkum Baclrianum van Pliniüs kon

zyn. In Languedok , daar menze Blé de Tur-

quie en in de Landtaal Blat d'EJpagne noemt

,

is zy genaturalizeerd , zegt Gouan. Anders

heet mcrizc , in 't Franfch , gemeenlyk Blé

Sarrazin : misfchien , om dat dc Mooren ze

fterk gebouwd hebben. In Oostindic, alwaar

zy ook overgebragt is , doch meer aan de

Vaste Kust dan op de Eilanden geteeld

wordt , noemen de Maleijcrs haar Jagon, de

Chineezen Fannie. Linn^us den gewoo-

nen naam Blays , als barbaarfch , verwerpen-

de, heeft dien van Zea , zckciiyk voor ccn

ge-

Cx) Zea. S0. XIL Gen. 104=. Vcg. XIIL jn

702. H, Cliff. 437, ƒ/. Ups. 281. R. Lugdb. 73. Goua:^

Monsp. 481. M:iys Granis Aurois. Toornt, lnjl. 581.

Frumentinn Jndicum Mays diftum. C. i3. Pin.

Theatr, 490. Frumentum Indicum, Cam, Epit. i85. Doo.
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geheel ander Koorn in gebruik geweest (*}, VT,

liier op toegepast. Die van Brafii noemden 't
^^^^^

de Mexikaanen 77W//, zo Hernandez Hooiii.

fcliryft.

Van die Koorn zyn, met verloop des tyds, VerfcheN

door de Voortteeling of door den Grond ,
^^«he'^ea»

veele veranderingen , die ftand houden , ge-

fprooten. Ik heb niet zo zeer het Oog op

de grootte van 't Gewas, dat hier te Lande,

gelyk bekend is, dikwils meer dan eens Mans
langte, en in de Indien veel hooger groeit(t),

met Bladen van een Elle lang en ccn half

Voetbreed: noch op het getal der Aairen, dat

naar de vrugtbaarheid des Aardryks en het

Klimaat, ongemeen vcrfchik. Dus ziet men,
aoa de Kust van Guinéc , dikwils zeven of

3gt Aairen C4-) öp ééne-Halm o£ Steef; daar

het gev?oone getal derzelven in Amerika twee

,

drie of vier is, en , alzo een Aair verfcheide

honderd Graankorrels bevat, diéopryën langs

den Stoel , en in deszelfs holligheden gefchikt

zyn; zo blykt, dat men daar van een verbaa-

zende vermenigvuldiging kan hebben (§). De
Kor-

(IJ Tot diic Mans langte oi i8 Voeten

C4) Men kan aldaar fomtyds een dui

bebben vooreen Gulden Hollandfch Geld:

Zak Koorn uitleveren.

(§) Ik heb een Aair , roet fcIaa'.rA:x!.t-j
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VI. Korrels , nu , zyn wel gemcenlyk Goudgeel j
Afdeel,

^^^j^ witachtig, uit den blaauwen paarfch^

snn
°^°* br^i^rood , rood of zwart ; ja men vindt die

Spa'anfche Klcuren verfcheidelyk gemengeld in eene zelf-

^gj^^ j)us jjomt het voor met de Aair

Goudkleurig en wit bont; wit of rood en bruin,

rood; wit of bleek Violet met bruinroode Stip-

pen; witachtig geel met de Stippen Violet en

blaauw of rood ; als ook met de Aair rood ,

zwart en bruinrood, of blaauw, geel, Violet

en wit; alle welke Verfcheidenheden de be-

roemde To URNEFORT heeft opgetekend;

zo wel als die van Spaanfche Tarw met veel-

voudige of verdeelde Aairen , waar van Bo c-

coNE fpreekt (*>
Xeeling. Over de manier van Teeling van dit Graan

zal ik niet breed uitweiden. De Korrels wor-

den twee aan twee , anderhalf Voet van mal-

kander, in een diep geroerden en gemeften ,

liefst Zandigen Grond , in een zelfde Gat ge-

ftoken , en als zy beiden groeijen haalt men

de zwakfte Plant uit. Na de bevrugting wor-

den

naakt ongevaar -53 Korrcis. Ik heb 'er ccn met

i dertig; dat is nagenoeg 500 Korrels in ttne Aair;

O 'er dus maar vier Aairen zyn voortgebrapt ge-
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«ien de Bloem -Aairen afgefneeden cn dus topt ^^"^^
men de Stengen, waar van de aFval ook ver- ^\^^

volgens een goed Voeder is voor 'c Vee. Vee- stl!k*^°"

Ie Aanmerkingen hier omtrent zyn elders Sn.un:;:ki

cpgetckcnd, uit het berigt van den Heer Ay-
MEN, die verhaalt , dat het in Vrankryk ge-

malen en onder Tarwe of Rogge -Meel ge-

mengd , zeer IniaakclyJv en gezond Brood uit-

levert , raaar op zig zelf te zwaarmoedig en

hard om te verteeren zy. 'lot Voedzel voor

Hoenders, Eenden, Ganzen, als ook om Var-

kens te mesten , is het zeer nuttig (*).

Byna aHerley Spyzen en Dranken werden in Gebru'ik,

de Weflindiën van de IVIays of SpaanfcheTarw

gemaakt , zo 11 e r n a n d e z aantekent. Zy
aten dit Koorn of als Ryst gekookt of geroost,

of tot Meel gemalen cn dan op afferley manie-

ion gebakken jinzondcrlieiü tot lirood, 'twelk

zo duurzaam was, dat men het Maanden be-

waaren kon. Het dient in Afkookzel , gelyk

aan de Kust van Guinee, tot Bier, en door

Gisting tot Wyn of Sterken Drank j even als

ons Koorn. In Gostindie, inzonderheid op

ds Molukkes , wordt het veel aan de kanten

dor Rystveldcn gezaaid , zo R

u

m p h lu

s

meldt

(C) 2ie Proemn en Waarn. over den Nieuwen Uvid-

h'Ku,:. II. Stuk , bl. 186 Over de Teeling van dit Koorn

>n onze Westindiën: zie den leg. Staat van AniniLi

,

11. D. bl. 614.
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ArDEEL
^^^'^^ (t) en de onrype nog Melkach-

V. ' tige Aairen op den Roofter of op Kolen tot

sSk!^°" verfnapering gebraden, gelyk nog heden op

Syaaiifche veclc plaatfen van Indie gefchiedt. In Egyp-

te, Arabie cn de Levant, teek men het wei-

nig, doch meer in Italië, Vrankryk en Duitfch-

land. In Hongarie wordt het by geheele Vel-

den vol gebouwd. Het werdt door wylen

den Heer Doktor Ba ster ook als een nut-

tig Koorn , ter Voortteeling, in onze Neder-

landen , aangepreezen. „ Daar zyn , zegt

hy , twee Soorten van , een grooter en

3, kleiner Turks Koorn , welk laatfte door de

5, Inwooners van Noord - Amerika voornaam

„ melyk geteeld wordt , om dat het Zaad

,

„ vier Maanden na de Zaaijing , ingcoogst

„ kan worden." De Groote Mays ftaat , zelfs

te Suriname, omtrent agt Maanden op 'tVeld.

Niet minder gunftig denkbeeld hadt de Heer

VAN Hazen van de Voortteeling van dit

Graan , in ons Gewest (*).

Zy is het De Spaanfche Tarw is het voornaamfte on-

Soomln <Je''^srp van den Landbouw in Noord -Ameri-

Am "^üca

^or<^t ZO wel van de Amerikaanen als

" van de zogenaamde Wilden geplant, ja veel

meer van de eerilen; want de laatften beftaan

grootendeels door de Jagt. Wanneer iemand

de Volkplantingen der Europeaanen aldaar

door-
(fj) Amhonfch Kruidb. V. D. bladz. 202;

C^) Zie l'.rha»ci. der HoUarrdfche Maatfih. XIX, D.L
Stuk, Haarl. 1779 , bludi:» ii,'3, 541.
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doorreist, ziet hy Mylen Wegs niet dan groo- VT.

te Mays- Velden, Met dit Koorn dryven de v.

Ingezetenen aldaar een zwaaren Handel: want, sSS™"
buiten 't gene dat binnenslands gebruikt wordt, Spacmfti

voeren zy jaarlyks een menigte , zo wel naar
^"""^^

'Portugal als naar de Westindiën , uit. In

Karolina, Virginie , Mai yland, Penfylvanie,

Kieuw Jerfey en een groot deel van Nieuw-

Jork , planten de Ingezetenen meefrendeels

de Groote Soort, terwyl de Kleine of Drie-

Maandfe in Nieuw Engeland en Kanada meesc

gebouwd wordt. Evenwel wordt in de eerst-

gemelde Landen ook wat van de Kleine ge-

plant, om dat die vroeger ryp wordt; maar

de Groote levert meer en grooter Aairen en

zwaarder Loofuk ten diende van het Vee. Aan
den anderen kart , wederom, vereifcht dezel-

ve meer ruimte ; dat is , daar kunnen meer

Planten op een zelfde Akker geteeld worden

van de Kleine, die ook witter, fyner e be-

ter Meel geeft , dan de Groote : zo dat ieder

hier in zyn verkiezing volgt, Alleenlyk is 't

in de Noordelyke Provinciën noodig zig tot

de Kleine te bepaalen; alzo de Groote dikwiis

aldaar gern tyd tot rypwording heeft. En van

een zelfde Koorn komt hoe Noordelyker hoe

kleiner Plant: ja , die in Virginie geteeld is,

Wordt in Nieuw Engeland , en die uit Nieuw

Engeland in Kanada gezaaid , het eerfte Jaar

naauwlyks ryp.

De Landen in Noord - Amerika zyn veelal
.

li 2 W^.
II. D»EL. XIII. Stüïs.
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aSbct.
^^^^'^^^^ Zandige Heijen , daar geen Tarw of .

H ^in-
^^^^^ »

^'^ naauwlyks Rog geteeld kan worden;

sTCK?*"" gelyk 'geheel Nieuw Jerfey dus beftaat. Op
S;jMm/cfiedeze\ven , niettemin , heeft men een fchoonc
'Aiii^.

Teelt van dit Koorn , dat een Penwortel fchiet

,

die diep in de Aarde dringt, en daar door hé-

Hand is tegen Wind en droogte. Maar het-

zelve vereifcht , om die reden, een wel ge*

roerden Grond, dat door Ploegen gefchiedt,

waar mede men Vooren maakt , die elkander

kruislings fnyden , vier of zes Voeten van el-

kander voor d2 Groote, twee of drie Voeten

voor de Kleine Mays. In de Kiuifingen wordt

het Koorn, by vier of vyf Korrels te gelyk ,

gedoken , doende fomtyds daar by een weinig

Mcsc , en dan de Aarde Heuvelswys by een

haaiende. In Nieuw Jork neemt men daar toe een

foort van Haringen , waar van men één of twee

in zulk een Heuveltje begraaft. Kinderen kun-

nen dceze Planting onder eenig toezigt ver-

rigteu. De Mays opfchietende , worden 'er

door de W^ilden dikwils Boonen by geftoken,

die zig om de Steelen flingeren en dus een

dubbeld voordcel geevcn. Ook planten zy

'er wel Batatten of Zonnebloemen tusfchen,

tot hun Voedzel.

Be?:oTj.ing De meelle voorzorg is de gezaaide Korrels

K^m ^^^"^ Inkhoorntjes en Maysdieven , (dat een

foort van Vogelen zyn , van grootte als een

Spreeuw,) en voor de Kraaijen,te bewaaren.

Daar



Dair toe weeken 7.y Korrels in een Afkook-

zelder Wortelen van Wie Nieskruid; 't welk

het Gedierte , dat dezclvcn eet , dronken

maakc. Zy worden op 't mecflc vier \ingc

ren diep gcftoKcn» en dan opfchictcnJcjby dc

uitroe'jins; van het Onkruid , hetzelve , met

de Aarde , by ue Stengels opgehoopt; dat te-

vens tot bcrdiutting fliekt van don Stoel der

Pi'anLcn. /o 'cr ruimte i;orocg is , wordt

dikwüs het Onkru.d met de Ploci^ uir,i^crocid.

Dc Llcuvcltics uoidcn einde!\k C(.n K,le hoog

en niet minder breed , bevittende g'^ncenlyk

drie of vier Stengels van dit Ko jrii. i)c L it-

loopcrs worden 'cr affrcrukt ; de verwelkte

Rook dioo;cn, ca h.nscr.zc cL.. op, aan het

Dak hunner Huitcn , waar door zy ciczclvcn

u-as cn nog in tyden van Oorlog plirs he -ft.

Dit IS ccn uirtrcXzcl van 't gcnj c' • 1! -

li 3 KnUf
II. Deel. XiU. Stuk.
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VT. Kalm, aangaande de Teeling van dit Koom,
AFDEEt.

,^ jvjoQi-fj , iimerika , heeft waargenomen

sSk"^""
Ten opzigt van deszelfs flerke vermenigvul-

Svacr,ifche digtug merkt by aan , dat het voor een Mis-
larw, gewas in die Landen gerekend wordt , wanneer

men niet tweehonderdmaal zo veel , als 'er ge-

zaaid is , van de Spaanfche Tarw inoogft.

Naauwlyks ééne Aair heeft minder dan drie-

honderd Korrels , en daar groeijen geraeenlyk

twee of drie Aairen op één Halm: zo dat, of-

fchoon al eenig verlies door 't Ongediert ge-

leeden wordt , de vermenigvuldiging door-

gaans wel zeshonderd is voor één. Daar be-

hoeft, derhalve, maar weinig geplant te wor-

den voor de Huishouding en tot den Uitvoer

levert dit Koorn onverbeeldelyk uit. De groe-

ne Aairen , gebraden , worden voor een lek-

kerny gehouden , en uit de Stengels kan men
een Sap zuigen , dat zeer aangenaam is , zyn-

de daar van ook Suiker gekookt geweest en

van de gekneusde Stengels brouwen zy een

foort van Bier.

Brood Het voornaamfte gebruik, dat van de Spaan-

fceYgoed. ^che Tarw in Noord -Amerika gemaakt wordt,

is tot Brood, 'c welk de gewoone Spyze der

Amerikaanen is , zelfs by Luiden van Aan-

zien en Vermogen. Komt een Vreemdeling

by hun , dan laaten zy hem zo wel Tarwe-

als

D Zie StotMt. Verhand, XIII. & XIV. Band.
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.als Mnys- Brood voorzetten cn kiezen wat vf.

hem best behaagt. Men doet doorgaans wat

f^ogge- of Tarwe - Meel onder dat der Mays ; Hoon>-

dus is dat Brood zeer gezond en fmaakelyk ,

houdende het Lighaam open. Geen Onge- J^r»,

raakken hadc de Heer Kalm, noch in zig zelf

noch in anderen , die het gcduurig aten , ver-

romen. Dikwils mengen zy 'er , voor het

bakken, Pompoenen of andere Vrugtcn , cn

de Wilden Blaauwbesfcn , wildc Druiven of

Aardbeziën onder ; dnt dan het lirood zeer

: • - • ' . /'M^^ ,

' .
V. .::;iccr het

>idccl,dc Lekkere

. ,, Toen

iin ^/ ;i , .^i.vj.,.. lis ophield,

M (zegt hy; cH« .fcaaordwaaf^Milfe^TABMiiiie

„ woonden, had ik alleAvoDtïeö niets te eetcn

5, dnn May^brv of Melk, en byna geen ander

„ Ontbyt , dan die zelfde Maysbry , of in

5, Botter gebraden, of met zoete Melk opge-

5, warmd; dcwyl die Hollanders den geheelcn

„ tyd n.Lts ard'.r^ cctcn. In dc Zcncr, bv-

5, zonJcrIyk , toen ik by hun was, kookten

3, 7y ten dccle Bry , ten deeic Prut, van Mays-

„ mee' ,

«""^ er horperit;^ Mnag

ir- :'n::Tl;t ook V3n de

. of I^ip, mctW'a-

/ etc Melk gekookt,

/ y-e' r
Kyftcnbry cn niet

i i 4 „ al-

II. Diiat. XIII. SiuK,
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Ai^ïtt
" Suiker of Syroop zeer lekl-er

>^
'

ƒ, maar ook zeer voedzaam."

sTOK°^°'
De Europeaanen hebben van de Amerikaa-

Vieefch- ncD , in dat Wereld.^^deel , geleerd , zekere
Sop, enz. Vleefchfoepen te maaken van Mays, welken

de Franfchen Sagamité , de Engelfchen Hom-

mony, de Zweeden Sapaan noemen. Ten dien

einde kneust mende Spaanfche Tarw -Korrels,

geweekt z\n'ie, in een Houten Blok dat uitge-

hold is , tot een foort van Grutte , die dan

eerst wat gekookt en vervolgens het Vleelch

daarin gedaan wordt. De Maya, naamelyk ,

moet tot het gebruik gepeld worden , dat al^

dus gefchiedt : maar men weekt ze ook wel

in een foort van Loog van Asfche, waar door

de Bast 'eraf gaat ,terwyl de Korrels heel bly-

ven, en hier door wcr.k Doctor Colden
beJroogen, de zodanig gepelde aanziende en

befch-yvende als naakte May^. Daar wordt

' ook Mout van gemaakt tot het brouwen van

Bier, 't welk inzonderheid gefchiedt met

blaauvve Mays, en fommigea hebben 'erMout-

wyn van geftookt.

Krngt- Denatuurlyke Ingezetenen van Kanada, en

IJeci. Wilden , die , zo tot hunne Reistog-

ten met Peltcrycn, als tot de Jagt en tot den

Oorlog » dikwils een Voorraad van Voedzel

behoevc.i , van weinig omflag of zwaarte,

hebben daar toe dit Koorn zeer behendig

weetea te gebruiken. Gebraden (lampen zy

hcu
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hetzelve tot Grutten , onder welke , 119 dat \

het Kaf uitgewannen is, zy wat Suiker men-

gen , en floppen het dus in een Zakje of an- Ho.

der Tuig, dat zy gemakkelyk op de Rug kun-^^^,..

nen draagen. In de Wildernisfen Honger 2"^'^''

krygende neemen zy een Handvol daar van

cn mengen die onder Water, dat zy vinden;

't welk hun dan tot Drank en Spyze ftrekt.

De Iroquoizen noemen deezen Vporraads-

Kost Quitzera, Het is een Kragtmeel, mis-

fchien zo nuttig , als men ooit heeft uitge-

dagt.

Van den dienst, dien men van de Spaanr

fchc Taiw, zo voor de Paarden cn ander Vee,

als vooi het Pl ^ 1 1 ,
fpuk

ik hier voor. C.'i^ Mcnynlyk,

.1 1 i z} l_cl ( cn Botev

Ihai ol ainuptn \ . Ge.sta.n : geijk ook

de Heer Kalm verhaalt (*>

Niet zonder rcd'^n Iiconcn , dan , de gezegde

kunuigeN.t .1-0 Icizoikcis de \ oorttcc-

lin" van dit Koorn,in onze Provmtien ,a3nG;e-

preezen. VVy zouden dus de onvrugtbaarfle

Gronden, met gemak, ten nutte kunren maa-

kcr , cn ecncn onuitputbaaren \ oorraad vnn

Graa-

( ) Stoch'^ lerh d \ bo^cn

li

II, Deel. XIII. Siuu.
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vr. Graanen bezorgen aan ons Lend, ja uit het
ArraïL.

2e\ve veele andere Volken kunnen fpyzigen,

iHooFD- even als de Noord- Amerikaanen doen; heb-

Spa'an/che^^^^^ daar toe geen hulp van buitenslandfch

^Tatw. Volk noodig : terwyl ook dit Gewas tot be-

fchurting dienen kon van andere Plantagiën ,

inzonderheid van die van Tabak.

Vnigt-
'^^ verwohderen is 't , dat de Spaanfche

maakendeTarwj in hoedanigheid dus zo zeer met het

gewoone Koorn overeenkomftig, daar van in

de Vrugcmaaking zodanig vcrfchille , dat zy

de Mannelyke en Vrouwelyke Bloemen af-

gezonderd heeft. Ondertusfchen heeft de-

zelve hier door tot bevestiging geftrekt van

de Bevrugtinge der Planten. Veelen hebben

bevonden , dat , zo de Bloem- Aairen vroeg

afgcfneedcn worden aan een Plant , die op

zig zelve flaat , de Vrugt - Aairen volftrekt mis-

draagen en geen Graankorrels uitleveren. Aan

den anderen kant , wederom , heeft men op-

gemerkt, dat, zo blaauwe of roode Mays ge-

zaaid wordt op een Akker , onder de witte of

geele, alsdan een menigte bonte Aairen voort-

komen , met Korrels van verfchillende Kleur.

Bovendien is zy fomtyds onderhevig , een

enkele Aair voort te brengen, half Ivlannelyk,

half Viouwelyk ; gelyk de Heer Baron van

Gleichen opmerkt, door wien de Vrugt-

maakcnde declcn van dit Koorn ten allcrdui-

delykfte en wegens de grootte ook ten blyk-

baar-
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feaarfle in Plaat vertoond zyn. Immers die VT.

Buisjes , welke het fyne Stof der Bolletjes van

het Stuifmeel in den Stamper brengen, zyn ^^^a*

door zyn Ed. ook aangevveezen

T R I p s A c ü M. Lidkoorn.

Om dat de Aair van dit Gras , dat èen Soort

van Graanen draagt , tegen de natuur der an-

deren uit Leedjes beftaat , noem ik hetzelve

Lidkoorn. Hoe dat de Mannelyke en Vrou-

welyke Bloemen zig onderfcheiden , de laat-

ften met Gaatjes doorboord zynde, is hiervoor

zeerduidelyk aangeweezen (f). Het Geflagt

bevat de twee volgenJ-j Soorten.

CO Lidkoorn tu^t Manwyuge Aaire}i. 1.

(t) In F,g. 12 op Flaat LXXXVII : ziebladz. 24.

(O Tripfamm Spicis i\ndrogynis. Syfl. Naf, XIL
Gen. Ï044. Feg. XIII. p. 702. Coix Sem. angulatis. H.

aiff. 438. R. Lugdb. r2. Gron, rtrg. 144. GramcR
Daftylon maxim. Americ Pluk. Alm. 174. T. 190. t
3. Gr. Daft. Ind. efcul. Spic^ aiticulata. Ambr. Phyt,

I. p. 545. T. 546 > 547- Mor. Hijl. HJ. p. 185. S. 8.

T. 3. f. II. ScHEUCHZ. Graw. 108. Raj. m, 1908. Sc-

ftimum perenne Ind. Spicil Frumentacea. Zan. Hiji. v,

181. T. 69: niet 68, gelyk verkeerd is aangehasdd.

II. Pssi. XIII. SXÜK,
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VT. In een Tuin der Kapucynen te Luccavondc
'^^y ''''" de vermaarde Zanoni dit Gewas , uit In-

HcoFD- difch Zaad gefprooten ; 't welk hy in zyn Tuin

overbragt , daar het zeer wel voort wilde.

'Om dat het een overblyvcnde Wortel hadt

,

en ten- opzigt van het Zaad zeer geleek ,

hieldt hy hetzelve voor 't Sefamum der Ouden;

waar van P l i n lu s fchreef : het komt uii Mis
en men mnaht Olie daar van. Hoe 't zy, zyn

Ed. vondc het by Morison, in deszelfs

Kruidkundig Foorfpel , aangeroerd, onder den

naam van Indifch Koorn, met een genrichte Jair

en orerbhjvende Wortel die aanmerkte , dat het

zeer keirbaar was , aan êen Aair van een half

Voet langte, uic Leedjes famengefteld vonecn

halven of geheelcn Duim. Naderhand be-

fchrccfdc hatsf-gomcldj Kruidkenner hetzel-

ve aldus.

„ Dit zeer groote Gras, uit Virginie over-

„ gebragt, groeit weeldig in de Tuin en ver-

„ draagt de Winter ^Koude, Het geeft Zwaard-

5, achtige Bladen uit, van een Eile of langer,

„ groen, overlangs gcftreept, ruuw gerand,

„ met een brosfche middclrib aan de Rug

„ gekield. Tuslchcn decze Bladen , die over-

5, end ftaan, Ichiet het Halmen, van een Pink

„ of Schryfpen dik, met weinig Knietjes en

3, lang: Leden , hoekig , uit den groenen

3, paarfch , eens Mans langte hoog. Der-

» zeiver top verde.It zig, Kroont]cswys, in

drie>



Grasplantek. 5op

^, drie, vier of vyf Aairen , van een Span of ^VL
een Voet lang, geftrekt en uitgebreid. Ie- v!

„ der Aair is Schubbig, op een Kwartier 8?°^/°'

„ Duims afftand gewricht , en ligt breekbaar

„ in Leedjes, die enkelde Korrels, overhoeks

„ geplaatst, en in een hoekige, geelachtige

„ Scheede beflooten , bevatten. Van ieder

KnieLjQ hangen , in de Zomermaanden , twee

5, Wollige bruinachtige Tongetjes, af, die

5, uit de gevorkte Bloem , gelyk in anderen,

voortkomen."

Door dit laatfte bedoelt M o r i s o n , zeker-

iykjde twee ruige Stempels , die op den ge»

gaffelden Styl zitten. Het Koorn wordt door

Zanoni byPiftaches vergelecken, doch valt

kleiner, 't Gewas wil ook zeer wel in onze

Tuinen voort ,
gclyk m Engeland , maar wordt

's Winters tegen de Vorst gedekt. Evenwel

is 't bedenkelyk , of het wel tot de Ooftindi-

fche Planten, daar de Heer Burmannüs
liet t'huis brengt, behoore.

(2) Lidkocrn met een tweepgtige Jair, jj.

üit Zaad van Jamaika was dit in de Akaó.e-^^^^f
mie -Tuin, te Upfal in Sweeden , geteeld , /«w.

bloei- fla^Tir

C2) Tnpfacum Spka Hennaphrodita. Linn. Dec. 17.

T. 9. Cenchrus Spica oblonga giabra , Calycibus rigidis.

ÏI. Deel. XIII. Stuk.



Eenhuizicï

AfSl.
bloeijende *er Jaarlyks en ryp Zaad geeven«»

V. de; doch niet overblyvende. B«owNEhadt

STUK. hetzelve genoemd , Cenchrus met eeu lang»

Udhomu werpige gladde Aair en ftyve Kelken , die in

vieren gedeeld zyn , met open infnydingen

en fpitfe Hippen. Het fchiet een Halm , van

twee Voeten hoogte, rondachcig, opftaande,

zeer glad en Takkig; met Bladen asn de Knie-

tjes die zeer fmal zyn, een Stroo breed, een

Span lang of langer. Aan den top en 't end

der Takken komt een Aair, die lang gedeeld,

Cylindrifch is en omgekromd, hebbende een

bogtige Graat , in welks bogten Eyronde

Bloempjes zitten , ovérhoeks. Derzeiver

Kelk, uit vier of vyf Kafjes beftaande, is als

gevenfterd , de openingen door een ftomp

Tandje van een gefcheiden^ met Lancet vor-

mige fpitfe Klepjes , en bevat twee , drie of

vier Blommetjes, die veel kleiner zyn, ieder

in een Kelkkafje vervat , en drie Meeldraad-

jes hebbende met een Eyrond Vrugtbegin-

zel , dat een zeer klein geel, byna doorfchy-

nend, Eyrond Zaadje wordt-

C O I X. Traaugras.

De naam van Jobs Traamn , die gemeenlyk,

ik weet niet om welke reden , aan dit Gewas

gegeven wordt , gaf aanleiding tot dien van

Traangras. Het fchynt door Theophras-
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7 1TS Coix genoemd te zyn. De Kenmerken Vt.

maakcn eene befchryving der Vrugtdeelen , ^^J"
wier Mannelyken in een Aair afgezonderd^^™

zyn van de Vrouwelyke , die onder dezelve

een foort van Traan uitmaaken , met twee

Blommetjes daar in ; gelyk ook de Kelk der

Mannelyken tweebloemig is en het Zaad met

den Beenachtigen Kelk gedekt (*).

De ecniglte Soort , daar van opgegeven (i)
, Coix

is weleer voorgcfteld onder den naam van^^^y»'^-

Rietachtig Steenzaad of Geerst , en, dewyl het

bekend was by de Ouden , is het te denken ,

dat de Levant daar van de natuurlyke Groei-

plaats zy. P L I N I u s heeft , onder den naarti

van Diospyros ihmttn twyfel hetzelve bedoeld,

als Steenhard Zaad hebbende , zo groot als

Cicers, wit en gHtP^ ftulyl»JbMiuu. LobKt
befchryft het gene uit Kandie, Syrië en Rho-

dus, gebragt en aldaar van zelf gegroeid was;

dat is te zeggen in 't wilde: ja Pünius
zegt

('J Zie de Afbeelding Fig. S , op Plaat LXXXVII ,

bladz. 23.

CO Coix. Syfl. Nat. XIL Gen, 1043. t'eg. XIIL p.

703. H. CUff. 437. [Tpt. 28r. R. Lvgdb. 72. FL Zoft,

330. Gron. Vtrg. 143. Lithosperm. Arundiiiaceum. C.

B. Pin. 258. Lacryma Job. ïournf. Inft. 531. Ccus.

Hisf. 501. Lacryma Job multis f. MUvum Arundina-

ceum. J. B. Hift. II. 449. fl. Lacryma Jobi Indica.

RuMPH. Anib. V. p. 193- T. 75. f. 2. Lachrjw Jobi

Zeylanica unmium maxima. Bürm. Zeijh 138- Hebi«.

Lugdb. 426. Catriconda. H. Mal. XII. v. 133. T.70.

.
DicEL. XIII. Stuk.
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VI. zegt 'er van : het Ufle groeit in Kandie , tJai ii

^^^^^ in zyn natuurlyk Lané. De Kloofterlingcn

^
Hoofd- plagtcn het veel te kweeken in de Tuinen,

Traan-
Paternosters maakten van het

Zaad. Of dit ook aanleiding gegeven hebbe

tot den belachiyken naam van Jobs of ChriS'

m-Traanen, is bedenkelyk. In Uuitfch-

land en Vrankryk noemt men ze ook wel

Lieve Fromve- en in Spanje 3Icfes Traaiiau

Closius geeft daar van, onder de Spaan-

fche Planten , een zeer fraaije Afbeelding.

FoRSKAOHL heeftzc, by Kairo in Egypte,

wvild groeijendj gevonden.

Dit Traangras zweemt , in Gewas en Bla-

den, veel naar de Spaanfche Tarwe, doch valt

in Europa op ver naa zo hoog r.icc a!s in

Oostindic , ahvnar hcc dc Jioogte bereikt van

zes Voeten, zoRcmphiüs meldt (*). VVaar-

fchynlyk zal die meerdere grootte van het

Klimaat afkomftig zyn ; gelyk men zulks in

meer Planten waarneemt. Dus zal hier ook

behooren de Rietachtige Geerst van Herman-

Küs , met Zaad als van het Lithofpermum

,

zeer groot en hard : als mede de Zomie Geerst

van B o:m u s , en die uiccrmaa te groote Jobs

Traa-

ft) Tc weeten daï gene , 't welk van hem befchree-

ven is en afgebeeld , onder den naam van Lachrijma ^o^^i,

haald zynde door de Hecxeu Linn^eus en B u R-
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Traancn, door Plu mie r gemeld en van
y^JJitv

Merian in Afbeelding gcbragt , zo Ibmmi- v.

gen willen (*) : welke my echter vry watver-sru^

fchmende voorkomen. Dat Kruid groeide al-

daar op Waterige plaatrcn , vier of vyf Voe-

len hoog; zo zy aanmerkt , en hadt de Tros-

jes zeer kart gelleeki ; dat niet zodanig is in

het Ooftindifche , aldaar Sake genaamd , en

meest van het Europifche vcrfcliülerde, door

eetbaar Zaad te hebben. Aan "t end van ieder

Steeltje, "waar in zig de Pluim verdeelt, groeit

een Korrel als een Erwt , die wel zeer hard

van Bast is , doch door weeken gepeld kan

worden , zegt Rumphtus, en waar van de

Amooincczcn , gekookt , veel wcrksniaakcn tot

vcrfnapvering. Het werdr aan de kanten van

de Rystvclden ; lOf-^trnkOi»»^ Tuinen , op de

Ooflcr- Eilanden , als ook op Java en elders ,

geplant of gezaaid. Men heeft 'er, zegt hy,

ook Wilde, Saïec outan genaamd, die door de

Steenhardheid van het Zaad nader kwam aan

-<ie Europifche of Levantfclie Jobs Trai-

O L Y R A. Spel tg ras.

De Griekfche naam Olya wcrdt aan een

foort van Koorn oudtyds gegeven , dat in ds

003-^

(") SmiK. Lifeïlet,. Tab. f;4. Burm. F1. Zeijl. m
Kk

II. Deel. XIII, Smt.
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Vt. ^ Ooflerfche Landen groeide , en daar iijen in
AïOTEL.

Egypte Meel van maakte : doch de derde of

Hoofd- fiegtfte Soort (*) ;des veelen het voordeSpelc
' "

\ neemen. Ik noem , derhalve , dit Geflagt

Ofijra speltgraf. De Kenmerken zyn, hier voor ,dui-

'teei- delyk opgegeven (f).
fladij, eenigfte Soort , tot nog toe gcvon*

den (i), groeit in de Westindiën. De be-

roemde Sloane ontdekte dezelve op 't Ei-

land Jaraaika en noemde ze Groot Panihgrat

met een eenvoudige gladde Aair , de Korrels

op Steeltjes zittende. Het heeft een hooge

gewrichte Halm, met de Scheeden der Bladen

bekleed, en ongefteelde, Eyronde, zeer bree-

de gefpitfte Bladen. De Pluim is enkeld , met

menigvuldige Mannelyke Bloemen zydelings

cn eene Vrouvvelykc , die Vrugt draagt, aan

\ end , op een verdikkend Steeltje : zo dat

het Kraakbeenig Zaad zig als een Befie ver-

toont.

C A R E X. Cyperbieb.

De Ouden hebben door Carex verftaan een

Soort

e) Far in Egypto ex Olyra conficittir. Tertium Ge-

hus SiMCK hoe ibi eft. PtiN. Hift. Libr. XVIIL Cap.

7. P' 373-

(t) In 3.1 > op Plaat LXXXVII: zie bladz. 28.

CO Olyra. Svft. Nat, XII. Gen. T045. Veg. XIII. p.

703. Jint. Ajud. V. 1'. 408. Grameii Paniceum majus,

Spicl fimpüci la:vi , Graiiis Petiolis infidenabus. ^lAt^^»



Soort vaii ftekelige Biezen, en wel het Helm- vr,

gras onzer Zee -Duinen, zo foinrnigen wil-
-^rowt.

Jen: anderen hebben dien naam op andere, in HooVó-

"t Water groeijende Kruiden, toegepast. Lin-^^"'^*

N»«us gebruikt hem hier voor een Geflagt van

Planten, welken de vermaarde Tourne-
FoiiT gedeeltelyk Cyp^w^^^ genoemd heeft,

als gelykende naar den Cyperuiy dien ik Cy-

pergras geheten heb : zo dat ik deeze Plan-

ten , die gemeenlyk Kesachtig zyn , Cyper»

liezen zal heeten.

De Kenmerken beftaan daar ih, dat het Ge-

flagt gefchuhde Katjes heeft, meer of min naar

die der Biezen gelykende , doch geene twee-

flagtiga Bloemen daarin, maar Mannelyke en

Vrouwelyké ; istfc ^lywnnrier ^ en wel .of i& de

zelfde Aair of Katje begreepen , of in afge-

zonderde Aairen, op veelerley manieren. Ué
Kelk, ondertusfchen , is in beiderley Bloe-

men eenbladig ; die dér Mannelyken bevat

drie Meeldraadjes , die der Vrouwelyken een

Honigbakje , waar in het Vrugtbeginzel be-

flooten, dat drie Stempels heeft. Het Zaad

rypt binnen het Honigbakje aan

L)e menigvulJige , meestendeels Éuropi*

fche SooTen, ^^n in verfcheide Afdeelingé;i

onderfcheiden, als volgt.

I. Met

C) Vergelyk Ftg. 84. Plaat LXXXVII-

Kk SI

IL DsEU XIIÏ. StüK.
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VI. ( I ) Cyperbies met een enkelde Weekuizige

HoQfD-

(2) Cyperbies met een enkelde Aair , die

Carex Mnnwyv'ig is en Eyrond, van boven Man'

"^'jZse- ^^^y^' Zaadhuisjes op elkander /eggende

huidige, uitgebreid»

Ron?-'^* (3) Cyperbies met een enkelde Maimyvi/^e

hoofdige. ^^/^^ i^g^.^jj 3fannelyk; de Zaadhuii-

Pulicii'ris. 'O'''^ gemikt en agterom geboogen.

<^'g^- Van deeze drie komt de eerfte in vogtige

Weidianden , de laatfte iu Modderpoelen» zo

wel

(rj Carcx Spic^i fimi.lici dioi.u. S-iJl. Nat. XII. Gen.

1046. l^eg. XIII. p. 703 Gort, Belg. 265. Fl. Suec-jj^b,

83^. Oed. Dan. 166. Gouan Mo;:sp. 481. Cyperoides

parvum , Caul. & Fol. teiuiisfimis triangnlaribus &c.

WiCH. Gen. 56. T. 32. f. I- Gram. Cypero \ n n num

Spici fimplici crusfa. Mor. HijL III. S. 8. T. 12 f uit.

(2) C««* Spica fimplici Androgyna ovata , fup. mas-

cuia, Caps. imbricato - patulis. Sp. Ptani. 2. Oed.

379.* Cyp. parvum , Caule. & Fol. ten. triang. SpicI

lubrotiinda. Mkh. Gen. 56. T- 32- f- 2. Gr. Cyper.

minimum Ranunculi capitulo , &c. Mor. S. 8 T. 12.

f. 6. Car. Spici unica fubrotunda feminibus inflatis.

Hall. Jielv, N. 1351.

^3 ; Sjiica fimpl» Androgyna , fupeme mascuii*

Capfulis divaricatis retrotlexis. Sp. Plant. 3. GorT.

£elg. 26 s Jf. CUtf. 834. DALIB.i'"'-»

287. Gmi:l. 67/7. I. 14^. Car. mimma , Caul. & Fol. Ca-

piUacors &c. Mkh. Gm. 66. T. 33< i- Grameu Cyi'.

nnnimum &c. Mor. S. 8. T. i.. f. 21. Carcx .Spicu

uivici tercu; , Sem. Roftrutis. H.^fcL. iï^/f. N. 1350.
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Wel in onze Provinciën , als in andere deelen jij^^^j^

van Europa voor. De tweede is by Gronin- V.

gen gevonden en vale ook zo wel in Lapland [Jja
°*

als in Engeland. In Switzerland zyn ook dee-

zc Biesachtige Plantjes waargenomen , zo de

Heer Haller meldt , ten minfle de twee

laatften. De hoogte van 't Gewas is naauw-

lyks een ha'f Voet , en het beftaat uit zeer

dunne Halmpjes, am 't end een Aairtje draa-

gende , dat Marnelyk of Vrouwelyk is in

de eerde ;
Manwyvig in de beide anderen.

De Zaadhuisjes , die rondachtig zyn in de

tweede j vertooncn zig in de derde byna als

Vlooijen.

(4) Cypcrbics 7na ecu cnkdJe lUnmyrige IV.

ylair mu,jm4e^ni\lannel^^ de Zcuid- Sq^ro-^
huisjes op elkanïïa~l?^gemh^-fmizontaaL /«•

Rappigé.

Door den Heer Kalm is deeze in Kana-

da gevonden , die eene langwerpige Rolron-

de dikke Aair heeft , uit Hokjes beflaande ,

als gezegd is, die een lang uitfteekend punt-

je hebben en onder gedekt met dorre Man-

nelyke Kafjes. Zy behoort tot dc grootften

vap dit Geflagt.

(5) Cvperb-es met een bvia Bolrond Kroontje.,

KVispeli-

(4) Cavtx SpicS fimpIJci Androgyn^ , mfern? ma<;cu-g<;.

la; Capfulis imbricatis hori.ont.libns. Sp.Pla.f. y

(5) Corex Umbelta fiibcupitnta , Flor. üni-l. SuLnila-

II. Deel. XUL Stuk.
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de Bloemen zeer eenvoudig Ehvormtg ^ nisi

éen diiebladig lang Omwindzeh

Deeze, die door de lange Staarten der Zaa-

den, of ook wegens de byhangzels,een Kwis-

pelig Hoofdje heeft , is een zeer fraay Plan-,

tje , op Moerasfige plaatfen , die Mosfig zyn

,

in Siberië voorkomende , volgens Gmelin;
dat ook BuxBAuM by Aflrachan , aan de

Kaspifche Zee, hadt waargenomen. Mr-
cHELius noemt het Bohemifche Jaarl^jkfi

Wnter-Bies, naar den Cyperus gelykende, niet

een zagten Steel- De Heer ScHREBERnog-
thans, die het gezonden hadt, befchryft het

als een overblyvende Wortel hebjbendc en

Halmen van een Voet lang, welke driekan-

tig 7.yn , met een end - Hoofd je uit veele Krop-

jes bcftca- de , v.aar van de buitcnfte Manne-

lyk 5 de binnenftc Vrouwelyk : drie witte

Meeldraadjes ; een Stamper , langer dan 't

Honigbakje met een tweedceligen Styl»

II, Met Manwyvige Aairen. ,

(6) Cyperbics nici MairAylgc Eyond-drii-

tis, Invol. tetraph. elongato. Sijn. Nat. J\q. XIII. Ca-

i. 19. Su.iMs si>ua \ra,ltinuiita7'scni'/caml.tis.

BuxD.* Cent. l\] 34. ï. \1. Ln KPB. 'L;;:. 5^- '-T'

(6) Carex Spicis teniis congeftis fcsf. ovatJS trl-iuetrls
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l'atitige ^airen , dtie famengehoopt , ende-

lings , ongefieeld ; mei een tweebladig

OmmtidzeL

Op den top van den Baldu8-Berg, in 'c

Veroneeiche , heeft Baühinus dit Bies-

gcwasjc ingezameld, dat door zyn tweebladig

Omwindzei , voornaamelyk, van 't voorgaande

veifchilt. Het heeft de Halm ruim een Voet

lang, met ccn Hoofdje aan 't end , naar dat

van Kanary - Zaad gelykende , puntig , uit

Schubbetjes famengehoopt , en door twee

Blaadjes gefchoord , waar van het één veel

langer is dan het andere. Het Hoofdje be-

fcaat uit drie of vier Aairtjcs , die wit zyn en

langwerpig , met helder blinkende Mannelyke
BloemkafH» i Aaawiervoet de Vrouwelyke
bultige met een drleHêeTig^en Sty^.

(7) Cyperbies met een famefjgejielde ^air ;

IV. p. 331- Car. A!p. Capitulis albls &c. Se^. Ier. l.

P. 125. Gr. Juiiceum iMont. Cap. Squamofo. C. B. Pt».

6. Frodr, 13. Iheatr. 80, Gr. Juoc. e Monte Baldo. J.

B, Hift. IL p. 509-

Ol) ^f""* Spica conip. Spiculis Androgyiüs , infer. rem.

Fol. long. inftniftis ; Culmu trinuetro. Sp. Plant. 6. Gort.
Belg. II. N. 760, ÜED. Dat2. T. 425. F/. Sisec, 7.(9,

835. Carcx Marit. humilis , Rad. repente. Mich. Giu.

67. T. 33. f. 4- Gr. Cyperoides e Monte Ballon finiile

humilius. Pluk. ^lin. i-g. T. 34. f. 8» LoEs. Fmsf,
ï:6. T. 31. Hall. mv, N. 1362, 1363.

Kk 4
II. DssL. XIII. Stuk.

Zandige!
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de Aairtjes Mamvyvig ; de onderjïen vcr^

der af en met een langer Blaadje voorzien :

de Halm driekantig.

Van dit Biesachtig Gras , dat op Zandige

plaaill'n in Europa groeit, maakt llALLERtwee

Soorten zo de Heer ije Gortt^r te rêgt

aanineckt, die geen van beiden met de onze

fcroüken,. welke overvloedig -in de Duinen eü

aan de kanten van Zandige Akkers in ons Land

voorkomt , en aldaar Helmdraad genoemd

worde. Zy is , wegens haare kruipende Wor-

tels, lastig zegt zyn Ed.jen gehaat by 't Land-

volk; doch die Wartels zyn tot Medicinaal

gebruik, in plaats van SalfapariJIa > aangepr je-

fcn. Mooglyk hebben zy dergciyke kragt als

dc Grasvvoi tjicn. In Swccden, daar naen hett

veel aantreft in het Stuifzand , aan de Zee-

ftranden , is de Halm maar een Handbreed

hoog; doch in Switzerland bereikt de óéne

Soort van Haller wel Qcn, de andere twee

Voeten hoogte.

(8) Cyperbies met een famengefielde ^ir-, dt

Aau-:yi Mamvyvig , de onderjïen verder af

en met een langer Blaadje voorzien : dt

Halm Sptlrond.

Op

r») Carex SpkS camp. S,.ic. Anrfro-vnis , infer. re-

m.Hior. Foiiolo lo:)-. i.utruicüi Cmm^ tercrf. Sp, FlmK
7' 5^*^. 748/ 836,
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Op Modderige plaitfen in Sweeden is deeze Vr.

waargenomen 3 die de Halmen maar een Vin-

ger lang hadt en een zeer famengeftelde Aair, Hooro-

gelykende veel naar de voorgaandei doch de"'''^

Aair is platter.

(9) CyperbiCS fnef een famengeflelde Aair\ de ix.

Anlrtjes Eyrond, ongefteekl ^ digt by

kander , overhoeks , Manwyvig > naakt. l^aazen'-
ftaartige.

Clo) Cyperbies met een meervoudig famenge- X.

ftelde Aair, die van onderen losfer is: de vS-'
Jairtjes Eyroiid^ Mamvyj ig

, gekropi y }.^« ftaartige,

boven Blannelyk. We-

. 124. T. I. f. 2. Gr. Cype-

divifa, C. B. Fin. 6. Tfieatr.

cnte Ballon , fpica divia J.

. Cyperoidcs par\'um Aq. Lo^,

luftre Cyperoides. Lob. h.

II. V%r.u XÏIT. StuKv
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VI. Wegens de gelykenis der Aairen voeren dee-
'y^^^' zeden bynaam, waar van de eerfte meer in vog-

stuk"*^^"'
^^^^ Weidsne groeit, de andere in Moerasfen,

en beiden difcwils aan de kanten van Slooten

en Graften. Men noemtze gemeenlyk IfilJ

Water -Galigaan- Gras om dat zy naar het

Cypergras, 't welk men Galigaan noemt, veel

gelyken. De hoogte is op de eene plaats meer,

op de andere minder: zo dat menze fomtyds

met Halmen van twee Voeten, fomtyds van

één Voet of een Span, ja minder langte aan-

treft, Delaatfteis, in onze Gewesten, door-

gaans de langfte ; daar de Heer Gouan de-

zelve in Languedük met Halmen van ander-

halve Handbreed waarnam. Met een ftekelig

ruuwe Aair komt deeze voor, die uit veeie

ronde Aairtjes famcngefceldis offamengehoopt,

en dus aan de bepaaling voldoet; gelyk men

uit de zeer fraaije Afbeelding van MiCHr.".

Liüs kan [zien. De Figuuren van Lobel e:-è

Baüh iNüs geeven, wegens de kleinte, maaï

een ruuwe Schets van deeze Biesgewasfen.

XT. (li) Cyperbies 7iiet een famengcJJélde tirnzy

BrizoJL.
^'ö'' naakte Jair; de Aarijcs JJamnr^g,

Spelt- /(itJp^^eTpi^ , aan elkander raakende : de

Ham naakt, in

00 Carex Spica comrofiti diflicha nud3. &c. Sp.

«tibu/rcpandis. Hall. N. 1318. Car, fibratS ra-

dice angufiiiolia &c. M.ch. Gtfu 70. T- 33- i- ^7-

Cyperojdeselegans, Siici cjmi>ontu asi>tïiore. Raj. li'J'
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In Europa valt ook deeze fraaije Soort, VI.

welke den Heer Haller doorgaans voor-

kwam in de Alpen van 't Eernfche Gebied ,
^Hoora-

zynde omftrecks Gottingen gemeen. Zy heeft

driekantige naakte Halmen van anderhalf Voet

langte en lange Bladen ; de Aairtjes zyn byna

gelyk in de Spelt gefchikt , raaakende een plat-

te Aair, allen witachtig.

(12; Cyperbies met de Aatrtjes bym Eyrond
, xil.

affiandig , ongeftceld , Mamvyvig : de Zaad- rkat.u^''"

huisjes y fpits , fpreidende ,
gedoomd. Gedoom-

XTTL

(13) Cyperbies met de AaWtjes Ivia Errond , L h-ce^.

Mandig , , .ft ./,/ , ,1,V„„.,;;5 :
./," Zaad-

huisjes Eyroi.d, :sj>;iu';h:"c\t-^ ^ nyd ge-

imhi ongccfoorüd.

De Gedoomde , ook in ons Nederland ge-

vonden , komt in Switzerlapd op verfcheide

plaat-

Cis) Carex SpicuHs , fnbovatis , re.sri!ibns" remotis , .^.n-

drogynis .^c Sp. PianU n. Gort. Eelg.W, ^.-04.

GoUAN Monsp. 48c. Okd. La». 284. Fl. Si-ec. 75a , Ssc

Gmei.. Sib. I. p. 148. Car. nemorofa, FibrofS. Rad.

MicH. Gm. 69. T. 33. f. 10, II, 12. Car. Caule Fo.

liisque asperls &c. Hall. Helu. N.'. 1365. Giaircn ^e-

morofum Spicis patvis asperis. C. B. Fm. 7. Thcaiu

100. xMoK. S. 8. T. 12. f. 27.

(13) Carex Spiculis fubovatis fesH remotis Ajiilrogyiils

&c. Sp. Flant. 13. Gort. Bdg. II. N. 765. I'K S-e^,

11. N. 843.

il, Deeï-. XTII, StüIS,
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plaatfen , als ook in Sweeden , in Rusland en

^' zelfs in Siberië voor. Het zyn ronde ftekeii-

• ge Hoofdjes , ver van elkander , waar door

zy zig onderfcheidt , komende anders de Vos-

fenftaardge zeer naby. De Heer Haller
verbeeldt zig, dat de Dolykachtige , met on-

gedoomde Hoofdjes jv^el een Verfcheidenheid

kon zyn , daar van , door de jongheid vcrfchil-

lende, cn derhalve ook kleiner, gelykLiN-

N/Eus die in Sweeden waargenomen hadt.

(14) Cyperbies met de Aairtfes Eyrondi bym

oiigefteeldy afflandi^^ Bïanwyvig^en Blik-

r. jes met de Halm gelyk^

Op verfcheide plaatfen aan de Waterkanten

in onze Provinticn , cn elders in Europa, komt

deeze voor , die kleine ongedeelde Aairtjcs

heeft in de mikjes van Blaadjes aan de Halm,

welken de Riddej Blikjes noemt. Michelh's

'vondt dit Biesgewas overvloedig onifc reeks

Florence. Aan de Oevers van Beekjes by Zu-

rich

Gen. 70. T. 33. f-

. Plant. 12. Ca-

1357- ScHfiVCHZ-
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T!ch in Switzerland is hetzelve gemeen. Het VI.

iieefc een taamelyke grootte. Afdeel.

HOOFD-

05) Cyperbies snet de Aairtjes latjgn-erpig .^''''^

ongefteeïd , afflandig , Mamvyvig : de Zaad- Carêx

huisjes fpits Eyrond.
'^"Sg-

(i(>) Cyperbies met de Aairtjes rondachtig , xvi.

afftandig^ ongefteeïd^ itomp, Manwyvig,
^ry^acK'

de Zaadhuisjes, ftompachtig Eyrond* tige.

Deeze beiden zyn in de Noordelyke deelen

van Europa, als ook in Duitfchland en elders,

ja zelfs in Switzerland t'huis. De eerfte heeft

Halmen van twee Voeten , zo de Heer Hal-
LER aanmerkt , die ruuw en driekantig zyn ,

ven met Aairen beladen van aanzienlyke lang-

te, die uit enkele Aairtjes beftaan, als gemeld

is- De andere heeft minder hoogte en de Aair-

tjes

C15) C<^>eK Spic.i'is o\>\o\wM fesrüibns r^mods Andro-

gynis; Cai^fuiLs ü-utis acutis. Sp, Plant. 15. Fl. Stee.

-53, 841- Cyperoides polyftachion, Spicis hixis &c.

ScHEUcHz. Gram. 847. T. 11. f. 4? Gramen Cypetoides

anguftifolium , Spicis longis ereais. C B. Pw. 6. T/ieair,

S4. Mor. S. 8. T. .1. f. 8 12. L S. Cuex Spicis ova-

tis &c. HAr,u. Bel,. N. 1359-

(16) Carcx Spie. fubrotimdis remotis fesniibus obtuHs

yliidrog^-nis &c. Sf. Pla,:t. ,6. FL Sun. 7J4. 842.

Lapt/. N 33Ï. Cji"' Cypcioidps Spicis cuitis divulfis,

|.o.'s. rr,nf. lij. T. 3^. Hall. ff.,'.; N. 1360. Okc.

IT. Dbel. XIIL Sxuu.
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Vï. tjes zyn rondachtig. Beiden groeijen zy op
AvNsu

broekige plaatfen en de laatfte heeft de Aai-

stuk"'^"'
grysachtig óf uit den zwarten en witten

bont.

XVIT. (i?) Cyperbies met een famengeftelde Tm ,

rkuLitar
^'^''^ Manwyvige Aairtjes,

l'ltumde. modderige Berg- Valcijen der Zuidelyke

deelen van Europa, komt volgens Linn^t:s
deeze voor, die volgens Hall er in Swit-

zerland op dergelyke plaatfen gemeen is , en

van hem, eenvoudjglyk, Cyperbies met ecne Ge-

pluimde Aair getyteld wordr^ Dezelve heeft

,

zegt hy , een Steel van driö Voeten hoog

,

driekantig; ruuw, zo wel als de Bhdcn, ea

tenc lange , c:enairde , Takkige Pluim ; van

Aairtjes famengefteld uit geel, roodachtig eö

ïvit bonte Bloemkafjes.

XVIII. (l8) Cyperbies met Manwyvige^ Rolronde^

Oo'ftïïl ^^'^'^ *
^''^ Fimwyze gepluimd zyn , ecnigè

«^iiche. mderfïe Bloempjes Frouwelykhebbende.
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In Ooflindie groeit deeze, niet byna drie-

kantige Halmen van anderhalf Voet lang, en

Grasachtige Stengbladen, dikwils langer; des

Pluim beftaande uit vcele driekantige Tros-

jes , vün overhoekfe byna ongellcelde A air-

tjes, met Elsvormige Schubbetjes gedekt. De
twee of drie onderfte Bloempjes der Aairen

zyn Vrouwelyk : het Zaad is Eyrond , drie-

hoekig, fpits.

III. Met de Aairen van verfchillende Sexe ;

de Vrugtdraagende ongefteeld.

Cl 9) Cyperbies met de Aairen getropt^hyna

ongcfJeeld^ rondachtïg: de Mannchhe Li-^
iiiaal: de Zaadhuisjes omgekromd fpiis,

^

Dit Watergras met jleekenèé 'Aatfen
, gelyk

Lob EL hetzelve noemt, komt in Waterige

Weiden, zo by deeze Stad als elders in onze

Provinciën , en door geheel Europa voor. An-

deren heeten het Duitfch gedoomd of klein

Moeras -Gras. Het maakt, uit een Vezeligen

AVortel, een Plant van Rietachtige Blaadjes,

die

O9) ^i^r^^ Spicis confertis fubfesfilibus fubrotundis

,

lUascuia iineari &c. Sp. Plant. ig. Gort. Relg. 266.

Fl. Suec. 755 . 843. GOUAN Monsp. 482. Jacq. Hnd. 167.

Cyi>eroides pafuRre acul. Cap. breviore. Toornf. Ifijï.

Sjg. Gr. Cyperoides aculeatum Germ. f. minus. C, B. Pin.

7. Tk. 109. Mor. S. 8. T. is. f. 15. Gr. PiUiUtie cciü-

ftatum. Lob. Ic. 15.

II, DsBE. XIII. Stcb;
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VI.' t3ie fmal zyn, naauwlyks een Handbreed lang

^°V.^ cn fchiet, uit het midden derzelven, Halmpjes

sTUK?^°' ^^^^ ^^^^^
» driehoekig, ge-

ftreept, met kleine Blaadjes, in welker mik-

jes ronde Bolletjes en twee aan 't end, waar

tusfchen een lang dun Aairtje opwaards ge-

keerd. Gezegde Bolletjes beftaan uit Blaas-

jes met een klein Staartje , dat door aanry-

ping van het Zaad ftyf wordt en zy verandv-

ren van groen in geelachtig ros ; zynde dus

ccnigermaate gedoomd, bevattende een bruia

driekantig Zaad.

XX. Cyperbics viei de Fmmelyke Aairsn

p^d^t^ ^^"S^^P^i ongefteeld ; de onderfle in deO
Voet- Bladen byna Draadachtige

XXI. (21) Cyperbies n:et Lïniaak opgerekte Aal^

(20) Ccirex Spicls foemineis fesfilibus oblongis &c, Sp,

Tlant. 19. Carex .Sr- femin. raris , Marem ^adxquuiiti-

ïyophyllatum nemorofum Spica niultipiici. C. B- 4.

Theatr. 47. Prodr. 22. Scheüchz. Gr. 450. MicM. Ga;

V. 65. T. 32. f. 14.

re inferioreque , Brafteis apiiyiüs Cai)fu!i.s dirtuntibus,

Sp. PliinU 20. GüRT. Belg. 266. //. Suec. 758, 844-

GouAN Monsp. 482. H. Cltff. 438. R. higdb. 75. Cype-

joides Mont. nemoroAim Ik^. Mich. Gen. 65. T. 32-

9. Gr. Caryoj.hyllatuni Mout. Spici varia. C. B. Pi». 4*

Trodr. 9. Tkeair, 48, Car. Spkis foemininis petiolatis ra-

ris Masculam fuperantibus. Hall. Helv. N. 13:6.
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oen i de Bfnnnelyke korier eu langer -yonge-
j^JJ;;,^

lladetdc Blikjes , en aflJandige Zaadhms- ^ V."

De zonderlinge gedaante der Aiiren geeft

den bynaam aan deeze , die veel naar elkander

gelyken , komende in de Bosfchen van ons

Wereldsdeel hier en daar voor , hoewel de

laatde gemeener zo 't fchynt, die ook in on-

ze Provinciën wordt gevonden. De Eladen

zyn Anjelierachtig , de Halmen een Span of

daaromtrent hoog , zig Vingerachtig verdee-

Iende,en eenigermaate bruinachtig rood, doch

y.cer final en yl geaaird. Men vindt de laatfle

zelfs op Heuvels en andere drooge plaatfcn.

'
gcfieehl, 'byna eenzaam , Ev ofid , digt aan

de Mennelyke de Halm naakt; de

huisjes ruigachtig»

Op opene Bergachtige plantfen komt deeze

m Europa , als ook op onze Duinen cn el •

ders voor. Zy valt laag, maakende Plaggen

van

(zi) Ccivex Spicis FoemliiGis fefiÜbns rabfolitariis ova-

tis masculse approximatis &c. Sp. Plant. 23. Gokt.

Belg. II. N. 770. 'Fl. Suec. II. 845. JaCq. Find. 167.

Cyperoides Alpinum Saxatile &c: Micb. Gtn. 6.1. T. 32.

f. 3. Car. Fol. Caryophyllseis , Spicis fesfil. aprroximatis

&c. Halt., Wv. N. 1372.

LI
II. Deel. XlIL Stuk.



53^ Eenhhuizigê

VI. van Anjelierachtige Bladen, welker Stoel een

^'vf''" Halm fchiet van een half Voet hoogte, die

tï'kwils maar één Vrouwelyk Aairtje, dat door

de rypheid zwart wordt, onder het Mannely-

ke heeft. Met een Vergrootglas laat zig de
.

ruigte der Zaadhuisjes waarneemen.

XXIII. (23) Cyperbies met de Frouwelyke Aairen

ÏZZfj" eenigermaate gefieeld, opfiaande;deZaad'

Wollige. huisjes bym Kogelrond en JVolUg-

In Ooftenryk is deeze door den Heer Ja-

CQ^uiN waargenomen, welke de Halm drie-

kantig heeft met fmalle Bladen, en eeneMan-

nelyke end-Aair, die bleeJcros is en lang-

werpig , waar onder twee Vrouwelyke , uit

Wollige Blaasjes famcDgelleld , en roodach-

tige gladde, wat puntige Zaaden, bevattende.

XXTV. (24) Cyperbies met de Mannelyke Aair lang-

^ST"^* wrr//^ , de Vrouwelyke Eyrond , ongcfteeld,

Aairige.' met een korter Bloemblaadje ^ digt gena'

derd.

C25)

(21) Citex Si^icis Foemiueis fubpcdunculatis , Carf"-

lis lUbglobofis tomentofis. Sp. Plant. 38. ^^A-';/, i23-

Cs'peroides aiiguftifolium Mont. Follicuiis Seminum VU-

lofis. ScHEUCHZ. Gram. 423.

(24) Carex Spica Mascuia oblonga . FoemineS fesfi"

ovata, Foiiolo Florali breviori appruximat3. Sp. Fl^^*'

aa. Gort. Betg. II. N. 771. Fl. buec. 759» 864-

L»PP. N. 336. Cyi-eroides Alpinuin Saxutile ci^c. llicü»

G«. 64. T. 33. f. 3t
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{2S) Cyperbies mei de Mannelyke Aatr lang' VL
werpig ; de Froinvclyken langwerpig onge- ^^^^"^

fteeld ; de ondcrfie vict ce;} korter eigen Hoofd-

Blaadje.

'

Carex Fi^

(26) Cyperbies met getropte rondachtige end-
^'^'^mad-

j^Ékirijes; de Blannelyke Aair langwerpig, achtige.

xxyi.

(27) Cyperbies met drie Eyronde ongefieelde ^pü&S
Aairen ^verhoeks ,

- de Mannelyke lang- gende.

Alle deeze vier zyn hier te Lande, en wel "^"•^P'

<3e eerfte op de Duinen by Egmond op den

Hoef; dc tweede in de Weidlandcn en Velden

by Haarlem en elders; de derde en vierde op
de Duinen by ScTievLiiiiigfe«^waargenomen.

Men vindeze nieeilendccls in Swecdcn , cn

Tom-

f (2S) Cartx Spka Mascula oblonga , Foemineis fesf.

oblongis, infer. Folio proprio breviore. Sp. Plant, 23,

Gort. Belg. H. N. J773. Fl. Snee. 760 , 84?- Cyporoidcs;

(26) Carex Spicis terminal, confertis fubrotiindis . Mus-

culini oblongt. Sp, Plant. 24. Gort. Belg. II. N. 773.

R. Lugdb. 75. Gr. Cyperoides tenuifolium &c. Pluk.

^//«. 178. T. 91- f- 8-

(27) Carex Sp. tribus ovatis fesfilJbus alternis , Mas-

cuia oblonga. *Sjt;. P/a^'t. 25. Gort. Belg^ II. N. 774^

F/, Sttec. 756, 848. Cy-peroides Alpmum faxatile &u
MiCH. Gen. 63. T. 32. f. 4? Oed, Dan. T. 159. Caiex

fpkis foemininis binis &c. Hall. Helv. N. 1388?

LI 2
U Deei» XIII. Stuk.
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AfdVel ^^"^'^^'S^i^ elders in Europa. De la-itfte

V. 'wordt door den Heer Haller aangehaald,

stukI^"" '^^^ Switzerland voorkomende , zynde aldaar

in 't Gebergte gemeen: doch zeldzaam is 't,

dat de zyne twee Vrouwelyke , ^ang gefteeide,

affrandige Aairen hadt, en langfnuitige, twee-

deeh'ge Zaadhuisjes ; ja dikwils maar óéne Vrou-

welyke , fomtyds zonder Mannelyke Aair.

LiNN^üs befchryftze , in Sweeden, aldus.

„ De end-Aa'r Mannelyk, Eyrond lang-

5, werpig , bruinrood of bleek Roestkleurig»

„ met geelachtige Meclknopjes. IwecVrou-

„ wclyke Aairen , overhoeks , cngeftceld

,

„ Eyrond , zwart , met Schubben zo lang als

de Stampers onderfcheiden. De Vrugtbe-

„ ginzcis zwart ,
driekantig , niet zwarte

,

„ twecdceligc , lange Stylen- Onder de on-

„ dciTte Aair een Borftelig Blaadje , korter

j, dan dezelve."

IV. Met de Aairen van verfchillcnde Sexe;

de Vrugtdraagende gefceeld.

XXVTII. (2^0 Cyperbics met Blanivyvize Aairen, en-

Carex Jg'

A^rige! Cag^ Carex Spicis Androgynis terminalibiis pedunca-

latis &c. Sp. Plant. 26. Gort Bel-, 11, N. -75- Jac«'

Viud, 167. Fl. Sitec. y6i ,
%.ic). (iiMF.i,. iVè. I. P- I49-

J:. Cltff. 438. K. I-ugdb. 74. Gr- Alp. pulchrum ,
Fo-

liis Car>ophvllx>is . Spicis «tiis et tunientibus. Scheuchz.

GratH. 481.- Gr. Cvpevoi.h^s Al]., majus ,
5picis atris

^r. RüDB. Elijs. I. 1'. 55. T. 33. Car. Spicis ovatis.
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ckUngs gefteeUl\ de hloeijende opgeregtj de .

t^rugtdraagende neerhangende.
^

Op de hoogfcen der Switzerfche Alpen , in-

zonderheid naar den kant van 't VVallifer-

Land; als ook op de Oofcenrykre en Lapland-

fe Bergvelden, en door geheel Siberië, isdee-

ze Soort gemeen , die men insgelyks op onze

Duinen vindt. Uit een groote Houtige Wor-
tel geeft zy Anjelierige Wortelbladen , en

fchiet Halmen van een Voet of anderhalf

hoog; doch op de Bergtoppen komt zynaauw-

lyks een Handbreed hoog voor. De Kafjes

zyn byna zwart , maar de Zaadhuisjes geel

,

zode ITecr Halleu aantekent. By hem is
'

dit Gewas uit Scheuchzer , verkcerdelyk

met witte, tp pkMU&.j^afl.2:?<w/g Aairen.»aangc-

,(^19) Cypcrbies met Eyronde hangende Aai- XXIX
reuy de Mannelyke langer en meer opfl

'.pen e.

i\. 13Ó9. Oed. Dan. T. 138.

(29) Carex Spicis ovatis pendulis , Masculi longiore

ereftaore , Radice rcpentc. Sp. Plant. 27. Gort. Belg.

31. N. 776. Fi. Snee. 762, {-50. Gmfl. Sib, I. p. 140,

Ced. Dan. T. 158'^ Carpx Spicis focmininis pendulis,

Capfnlis ovatis compresfis. Hall. Nelv. N. 1392. Cy-
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' vT. Dc Kruipende Wortel onderfcheidt byzon*
Af^el. ^QYlyk deeze , die in Moerasfige Slykerigc:

HoofD- Gronden , zo in Lapland , als in Switzcriand

en Siberië , gemeen is , komende insgelyks in

onze Duin -Valeijen voor. By Scheuchzeh

vindt men 'er een goede Afbeelding van; maar

by Bauhinus ftaatze niet bekend D&

Heer Haller merkte aan, dat de Steelen

een Voet lang zyn ,de Bladen een Linie breed:

de Mannelyke of Bloem -Aair een Duim lang»

dc Vrugt- Aaifen , drie, twee of één , uit de O-

xels der Bladen , dikker dan de Mannelyke,

beftaande uit Lancetvormige gebaarde bruin

roode Kafjes en Eyronde famengedrukte Zaad-

huisjes met een zeer kort Puntje. D't heeft

plaats in het Exemplaar door den Heer Tüu^-
r.KRG in Japan verzameld , en met den naam

van deeze Soort beftempeld ; gelyk hetzelve

Pl.XClII.in Fig, 2, op PI. XCIIL wat het bovenfte ge-

^' deelte van de Plalm betreft , die hier wel an-

derhalven of by de twee Voeten lang is, ver-

toond wordt.

(30) Cr

(*) Cyperoides Spica penduia minus. Bauh. Pi». %S'

MURRAV. p. 705. Gort. Betg. uts. is 'er niet , en Theatr.

behoort tot de Pfeuda - Cijpetus , Sp. 34. Ook is da

nanhaaling van S c h E u c H z e R , in Sp. Planl. ea

P.. Belg. fout.
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(30) Cyperbies met hangende Aairen ; de VT.

Mannelyke opgeregt ; de Frouwelyke lang- y!^**

werpig tn'eezydig , en naakte gefpit[te Zaad-

huisjes. XXX.
Carex Ca-

(31) Cyperbies met hangende Aairen ; '^^^'fSr.
Mannelyke opgeregt ; de Frouwelyke Ey- dunne.

7-, ; / Schubbig:, de Zaadhuisjes getropt ^»

Deeze beiden komen ,in Sweeden voor , als

ook in Switzerland en in Italië. Michelius

nam de laatfte in Berg -Bosfchen , omftrceks

Florence waar; Seguier de eerfte op den Bal-

dus - Pier,'; in 't Veroneefche. Dezelve is een

der kleinilcn van dit Gcnagt,zo de lleerHAL-

i.ER aanme^k^r•4e.4laadjes en Halmen naauw-

Ivksecn HandbreedhoogüetJUeiiüe, alles by-

>-ex Spicis pendulis ; Mascula ercfta , Foemi-

gis ditlichis , Capfulis nudis acuminads. Sp.

Fl. Snee. 763, 851. Fl- LapP- 326. Carex

vc. Seg. l'er. III. P. 83. T. 3. i' I. Oed. ^fl». 1.

(31^ Carex Spicis pendulis ; Mascul^ ereftft ; Focmi-

-.f^is ovatis inibricatis &c. Sp. Plant. 29. Ft. Suec. -64

,

ij2. Gmel. Stb. I. p. 139- Car. Spicis tribus pcduncu-

atis &c. Fl. Lapp. 32?- R- Liigdb, js- Car. Spicis f*-

niainis penduUs ,
Cap^Tovato- conicis. Hac.. Helv. N.

[393. Cyperoides polyaachyon flavicans &c. Pluk. Alm,
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na Ilaai'rachtig dun en teder. De laatfte kojnt

door geheel Siberië , overal op Moeras/ige

plaacfen voor, zegt Gmelin, hebbende de
Halmen fomtyds hooger dan anderhalvcn Voet,

cn zeer ruige Bladen. Zy heeft óéne Man-

nelyke bruine en drie of vier bleeke Vrouwe-

lyke Aairen, by elkander getropt ; weshalveQ

men ze Veel-Aairig genoemd vindt.

(32) Cyperbies met gcfteeïde cpgeregte af-

' ftandlge Aairen ; de Froiwelyken Lwiaal

en fiompachtige opgeblazene Zaadhuisjes.

In Veeffen en natte Heygronden komt dee-

ze by ons voor, gelyk zy dus ock in Swee-

den gevonden worde , zynde van alle de Cy-

perbiezen , zo Linn.'Eu.s zege, in Lapland

de geraeen(l:e. Zy groeit door geheel Siberië,

tot ia dc Ooftelykrte deelen , volgens Gme-
L T N , met Halmen van een Handbreed of een

.Voet, Jn Switzerland , daar zy ook in de

Alpen gemeen is , valt zy hooger , en heeft

fomtyds meer dan éóne Mannelyke Aair*

(33)

(30 auex Si- cis rf'lmKuïads Grca'. remoti. .
Foe-

iniueis linearibus &c. Sjk Piant. 30. Gokt. Belg. 267.

Fl. Snee. 765, 853. jACd. riud. 167. Dalib. Par. 2%^-

Gmel, Sib. ï. p, 136. Ff. Lapp. 333. Ciirex Sj'ici

JIui-e uiiH rlmibu-sve ; Feuiininis pctiolaii.s ereftis &c.

Hall. Hdu. N. 140^. Cvperouies Fol. CRryü}.hylla?is

fiic, MicH. Cr,:, (n. T. 32. f. XI. Pluk. .'1::h, 178. ï-

91. f. 7. Oed. Z)./;:. T. =61.
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es mei gefteelde end-Aah

e en Frouwehke : de Z
Ehvorwig, zo lang ah de Aair,

C33) Cy^cxhie^ met gefteelde end- Aaireni een
^^^^^

Mannehke en Frouwehhe: de Zaadhuis- V.
HOOÏQ-

xxxiir.
In Noord -Amerika groeit decze , volgens Cdi^jcJ'ö/-

Kalm, hebbende eene driekantige Halm , éfaaliigê.

van twee Voeten langte , met fmaller Bladen

bekleed : de end -Aair Mannelyk langwerpig

gefleeld , en in 't zelfde^-nikje een Vrouwely-

kc of Vrugt Aair , van zeven of agt fpits Ke-

gelvormige Zaadhuisjes.

(34) Cyperbies met hangende Aairen entme- XXXIV-

lingfe Steeltjes. c^^lt
Bafterd-

Zeer dikwils komt decze, die men B.ficrd^''''^^^'''^

Caligaan n5qfnt-y.,aaa de kanten der^ Slooten

cn Rivieren op veelepIaTtlen vah 'ons'Land,

(33) Carcx Spicis terminalibus pedunculatis ; Mascu-

la Foemineaiiue ;
Caps. Subn! lonpitudinc Spicse. Sp.

Flant. 31. Gr. Cypcroides Mari;uuim, Tamarisci Belga.-

rum voric;.rpa,i i;:c. Pluk, Mant. .p. 1. x^t^. f. i.

C34) Ca>ex ipicis pendulis, Pedunculis g^ii^inatis. Sp.

Plant. 32. Gort. Be!^. Z67. Gouan Monsp. 482. Dalib.

Furis a8i. Fl. S:uc. 766, 854-Gron. F,rg 114.GME1..

Sii\ I. N. Sr. p. 141. Cnrex Spicis femininis pendulis

•asperis , Capfulis longe n.ftnuis retroverfis. Hall. Hehr.

N. 1397- Gratnen Cyperoides Spici pendula breviore.

C. B.
'

Pin. 6. T/ie^tr. 85. Cy pcroidas &c. Scheüchz,

Cam' 440. Mor. S. S. T. 12. f. 5. Pfeudo - Cyperus.

DoD. Penipt. 339. Lob. Ic. 76.

LI 5
II. DEEt. XIII. Stuk.
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VI. en elders in Europa , voor. Ook groeit zy
Afmel. y^Qi ftaande Wateren. Het is een der

Hoofd- groocflen van dit Geflagt, de Halmen tot drie
^^^^'^

Voeten en hooger hebbende, wel een Vinger

dik; de Bladen bykans een Duim breed , en

de Aairen twee Duimen lang, allen neerhan-

gende, aan lange Steelen, dikwils tweevoudig

uit de holte van een Blad voortkomende, doch

niet altoos : zo dat dit geen vast Kenmerk

maakt. De r\^pe Aairen hebben de Zaadhuis-

jes Elsvormig , geftreept, met een dubbelde

Doorn gefpitst en agterom geboogen. De
Elikjes zyn , in deeze Soort, byna Borflcl-

achtig,

XXXV. (35) Cyperbies met de Jalren opgeregt , Rol-
C/; . . ^.r,,;,!^ drievoudig hyn.^ ongefieeld; de Man-
'

i üLich' ue/yh aan 't end der driekantige Halm,

5) Carex Spicis ereclis Cylindr. ternis fubfesfilibiis

,

cula termmali &c. Sp. Plant. 34. Gort. Betg. 267-

^r:,c. 76^, S55- Gort. Ir.^r. i^u Gmel. S,l>. I. p.

ilA.,... N./r. X. b. Gramcii CyperoiJes Ca-

r.,,- .SiAis i-fv.n^isfi.nis fnbrcsfi.'ibns ; Braftci

iolatis disfitis. Hall. Èh: N. isS;- Gr. CyperDides

;ra«ile lüteruin &c. Mor. S. 8. T. 12. f. iS.
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ftandig 9 hyna ongefteeld \ een Scheedig VI.

Blikje en hoekige gefpitfte Zaadhuisjes,
AEDEEr.

Hoofd-

Deeze beiden komen in Veenige , Broekige

Landen, zo in Switzerland, als by ons voor;

geiyk ikze dus in Noordholland heb gevonden.

De eerfce maakt Turfachtige Klompen, door

de veelheid haarer Bladeren , en vervult dus

geheele Moerasfen; gelyk Linn^us ten op-

zigc van Svï-eeden aanmerkt. In de Moeras-

fen van Siberië en Rusland is zy vry gemeen.

De Halm heeft zy omtrent een Span of een

Voet hoog. De andere groeit hooger , en

heeft de Vrugt-Aairtjes , zo van de Manne-
lyke, als van elkander, ver af geplaatst, ieder

in een Bladmikje , kort gefteeld en niet knik-

kende. H ATTTirT^HtcialXfi ze tot eene.gelfde

Soort te behooren,

V. Met de Aairen van verfchillende Scxe;

Mannelyken meer dan één.

(37) Cyperbics met verfcheidc Maimelyke Aai XXXVTI,

ren, de Vrouwehjke hyna ongeftceld'^ acïta^
Zaadhuisjes fiompachtig, Spitfe.:

Door

f37) Carex Spkis Masculis pluribus Foemineis fubfts-

filibus ,
Capfulis obtufiusculis. Sp. Plant. 35. Gort. Befg.

267. Dalib. Par, aSr, Goüak JHoHsp. 483. Oer. Proi;

113. Jacq. f^iiid. 168. GoR-r. Itigr. 151. fl. Smc. -69,

JI, DïEt. XIII. Sxtrï,
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irmii.
geheel Europa is deeze Soort ge-

^V^^' meen. Behalve de Verfcheidenheden van

Zwart en Ros, door den Ridder opgegeven*

waar van de eerftc op drooge plaatlen, in

Weiden , de andere aan de kanten van Sloo-

ten. Grafton en Poelen, in 'c Water groeit ,

(maakende zelfs Eilandjes daar in, die dryven

kunnen en waar op men kan gaan en ftaan , zo

Hall ER aantekent;) heeft de vermaarde

Hoogleeraar dé Gorter, in onze Provin-

tiën , nog andere Verfcheidenheden daar van

opgemerkt en befchreeven. De Rosfe ,
zegt

zyn Ed. , heeft fomtyds de Vrugt-^Aairen

Manwyvig ; fomtyds aiJeen de onderfte daar

van gefteeld ; fomtyds die lang gefleeld en

neerhangende ; fomtyds d^ bovenfle Bloem-

Aair als ge'v-not of afgebroken. Anders zyn

de Aairen fpits gepunt, waar van deeze Soort

den naam zal hebben. Van de Zu-ane , zegt

hy, is een Grootere en Kleinere, waar van de

laatfte in de Aairen wederom eenige veran-

de.

f57. Carejf Spkis croftts , oblonj^is fesfilibu<; &c.^. C/if.
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deang^cn heeft. Tot deeze laatfte betrekt ^VL'

zyn Ed. het kleifie j4njelierbladige Gras met ^ene v.

ran één gerukte Aair^ by B A r ii i N ü s , en het

Gcaaiid Grasje met Anjelier- BIack;i by Lobel \

zynde Zwart -Geel Vcorjaars-Gras by anderen

getyrcld (*). De Heer Ha ller maakc, op

dien voet , van dezelve een Soort , welke

zyn Ed. echter niet zeer beftendig acht te

zyn. Ündertuslchen was dit Grasje gezegden

Hoogleeraar zeer gemeen by Petersburg voor*

gekomen, en zyn Ed. merkt aan , dat men het

hier ook in vogtige Zandgronden vindt.

Dit laatfle groeit zelden meer dan een half

Voet hoog: het andere heeft dikwils Halmen

van twee Voeten en jBladcn die nog langer

zyn
, ^^^^'^'^'^'^^^^^^^^L^^

Sr

of nattere Groeiplaats, een verfchil in hoogte

plaats hebbe van een Duim tot drie Voeten.

In Duitfchland, zegt H aller, eeten de

Paarden alleen de Cyperbiezen , maar in Swit-

'zerland leveren dezclvcn ook Moeras- Hooy

voor de Koeijen en Schaapcn; zo V Acgts

geen ünjer in zy. In Sweeden wordt het goe-

de

5 29.^1ramen Curyopln li. Fol. Spici divuia CB.
Tin. 3. TUeatr. 46. Gr. Spicat. Fol. Vetoricx Caryo-

rbyUatae. Lob. Ic 10. Cax. Spicis Maribus ovntis , Fe-

Oünia. graciiibus eieclis ócc Hau.. Helv, K. 140&.

JL DEiet. XIIl. Stok.
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^VI. de Gras door deeze Biezen verflikt, zo onze

vr^"^* Ridder aantekent. Hier zyn zy, in dat op-

sÏIk7°' ^'S^' ^^'^ Landvolk ook zeer gehaat. „ On-

„ ze Herders en Koeijcn - Melkers en pryfcn

„ 't niet zeer, (zegt Lob el van dat laatst

„ gemelde ,) om dat de Koeijen 't zelve niet

5, gaarn eeten , en niet veel Melks daar af

5, geeven: want het is fuur en hard."

TCxxnru (38) Cyperbies met verfcheide Mannelyke Aai-

Vtfica!hu ^^'^ i Frouwelyken gefteeld ; de Zaad'

^^root- huisjes opgeblazen metpuntjes.

Menigvuldig aan de kanten van veele Vaar-

ten en Slooten, als ook in Staande Wateren

en Moerasfen , komt deezc Soort, zo in on-

ze Provinciën , als door geheel Europa ,
ja

ook in Rusland en Siberië voor. De Vlamin-

gen noemen dezelve Zif.^-^-^ of/^^/fr-i^/V/'^r^^,

vol-

f38j Cmex Spicis Masculis pluribiis; Foemineis pen-

duaculatis Capfulis inflatis acuminatis. Sp. Plant. 3Ó.

Gort. Belg. 268- Gouan Nov.sp. 483. Ger. Prov. 11:.

Dat-, Paris zSz. Jacq. Hnd. 168- Gort. 152. /7.

-68, 856. Gmel. .Wa I. p. 143. Ciircx Spie. Ma- .

fulis ampuüatis roftratis. Hali.. ffelv. N. 1401. Gr. Cy-

peroides anguftifolium Sp. longis ereftis. C B. 6.

Theafr. 84. fi.
Carcx Cuimo longisfimo , Sp. teniiibus

remotis. R. I-Kgdè. 75. Mor. S. 8- T. 12. f. 9. y,

Car, Spicis femininis ob longis pedunc. brevioribus &c.

K. LuQdb. 76. Giamen paiuflre majus. Loa. 11.
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volgens Lo bel; welk eerfte woord van Hoog-

duitfche afkomst zal zyn. Of de ruuwheid der V.

liiaden , als een Zaag , ook aanleiding daar stok!^**"

toe geeve, is by my bedenkelyk. Men heeft

dien naam op het gehcele Geflagt van Carex

toegepast , hoewel de meefcc Soorten , in 't

Hoogduitfch, Cyper- Gnlgan-Gras gehetea

worden, ih 't Swcedfch noemt men ze, alge»

meenlyk, volgens L in n^us, Storr^ en on-

derfcheidtze metbynaamen; gelyk deeze Soort

Blafe • Starr , de voorgaande Blao - Starr ge-

noemd wordt, de volgende Grus- Starr, Hal-

LER befchryft decze aldus.

,, Dc Halmen zeer hoog, tot vyf Voeten

,j driekantig , op dc hoeken ruuvv. De Bla-

„ '^^^

„ zeer ruuw. Twee of drie Mannelyke Aai-

„ ren, die zeer fchraal zyn, rosachtig, twee

5, Duimen lang , met Eyrond Lancctvormige

j, ftompe Kafjes , die breedc witte randjes

hebben. Van twee tot vier , Ivort geftccl-

„ dc , Vrouwelyke of Vrugt-Aairen , in de

5, Oxels der Bladen opgeregt, met bruin roo-

„ de Lancctvormige Kafjes. De Zaadhuisjes

„ Ampulachtig gezwollen, gcflrcept, meteen

„ twcehoornig Halsje, dat fchraal is en dun."

Dc laatstgemelde Aairen zyn fomtyds vier

of vyf Duimen lang , beftaande uit gezegde

Blaasachtige Zaadhuisjes, en dus taanielyk dik

n. DEEt. XIII. Stuk.
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VT. zynde; doch fomtyds vallen zy ook dunneren

half Voet hoog; dat dan deééne Verfcheiden-

heid uitmaakt ; terwyl de andere zeer korte

Vrugt-Aairen heeft, doch de uiterfte der

Mannclyke uitcmaate lang. De Vrugt-Aai-

ren hangen ook fomtyds neder : zo dat de

Elaasachtiglieid der Zaadhuisjes hier de voor-

naanifte onderfcheiding maakt.

„ Alle deeze Water - Gaügaaven worden ner-

5, gens anders toe gebruikt , zo veel ik weet,

„ (zegt Lobel) dan om te ftrooijen opBoe-

„ ren Kermisfen en Ommegangen." Onze

Ridder merkt aan , dat de Laplanders de gc-

fnedeti ,
gedroogde en belezen Bladen , in hun-,

ne Schoenen doen , zo om de Koude in de

Winter , ais de Hitte in de Zomer af te wee-

ren. „ De Glasblaazers gebruikenze , (/egt

3, hy), om 't Glas, inzonderheid VVynfief-

„ fchen, te bekleedcn: de Stoelemaakers tot

Matten te vlechten : de Kuipers om dc

„ Spieeten en Naaden der Vaten te ftoppen:'*

waar toe men doorgaans flegts gewoone Mat-

ten -Biezen ne-nit.

^'XXIX. (39) Cy^exhies met ver affiand!ge Acmen;de

kleiner ; gelyk de geheele Plant

,

Mannelyken meer dan één: de Frouwely"

hen eenigermaate gefteeld en opgeregt' de

Zaadhuisjes ruighaairig.

C39) Spicis remotls , MascuIIs pluiifaus ;
Foetni-
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Op dorre Zandige plaatfcn, ZO in ons Land, Vf-

sls in Switzerland , Duitfchland en Sweeden j

'

tornt deeze Ruige Cyperbies voor , die op g^jj''^'

vogtige vette Gronden wel ter hoogte van

twee , drie of vier Voeten opfchiet , zo dc

Heer de Gouter aantekent. Doorgaans

zynde Flalmeii geen Voet hoog, gebladerd,

met twee of drie Mannelyke Aairen aan dea

top 5 en even zo veel Vrouwelyken, in de O-

xels der Bladen, kort gefleeld, met Lancet-

vorraige gebaarde Kafjes en Kegelvormige rui-

ge Zaadhuisjes.

VI. Met de Mannelyke Aairen afgezonderd

van de Vrouwelyke Bloem.

plumd; de Frotmelyke Bloemen es»zaaf)r,
.^^^^^^^^"^.^

ds Zaaden Kogelrond en glanzig. Stoen-

beis fubpedunculatis ereais ; Capfulis liirtis. Sp. Plant.

37. Gort. Eeig. 268. Jacq. Fnid. i6S- FL Suec. 767

,

S58 Carex Pilofa, Spicis pveais &c. H. Cliff. 438. Cy-

peroides polyftachyoii lanuginofum. Mor. S- 8. T- 12-

f. 10. PLuk; T. .34- f 6. Carex Caule, Foliis , Capfu-

lisque hirfutis. Hat.l. Helv. N. 1403. Gram. Spie. Fol.

& Spicis hirfutis moliibus. C B. Theatr. 48.

(40) Carex Spicis paniculatis Masculis , Flor. Foemi-^

neis folitariisi Sem. Globofis nitidis. Sif/i. Nat. Feg,

XIII. Schoenus Lithospermus. Sp. Plant. p. 65. BuRiw.

ƒ7. lud. p. 19. Schoenus fecans. Am. Acad. V. p. 391.

Scirpus Lidiospermus. Sp. Plant. I. p. 51. Cypetiis nui-

Mrt
II. DsEi.. Xlil. Stuit,
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S*EL.
'^'^^ uitheemfche Planten

V. dwaalen kunnen , eer zy een vaste zitplaats

bekomen , kan dit zonderlinge Gewas ver-

ftrekken. Het is eerst door den Ridder in 't

Geflagt van Scirpus
, vervolgens in dat van

Schanus gefchikt geweest, komende eindelyk

hier t'huis. Sloane, die het op Jamaika in

de Westindiën vondt , noemde het zeer groot

knokkelig Bofch-Cypergras , en MorisoN
Allergrootfte Amerikaanfche Cyperust met Zaad

van Luhospermvjn\ waar van Linn.eüs den

bynaam ontleend heeft. By Rumphius
vindc men hcc, onderde Ambonfche Planten,

afgebeeld met den naam van Rietgras of Ca-

lamagrostis i om dat het eene Rietachtige ge-

flalce heeft. liy befchryfc hcc aldus.

Dc Ilahn groeit twaalf of dertien Voeten

hoog , een Vinger dik , en is niet volkomen

rond, maar met twee platte zyden, in Le-

den verdeeld en van binnen gevuld met eene

vooze Draadige zelfftandigheid. De Leden

zyn omtrent een Voet lang , met uitpuilende

Knokkels. Aan ieder KnokkeF ftaat een Blad,

van derdhalf Voeten langte en een Vinger

breed

ximus Americ. Lithospermi Scniliie. Mo:?. Hijl. lil.

p. 237. S. 8. T. II. f, i6. Gr- Cyperoitles Sylvat. ma-

ximum geniculatuni afperiiis , Semine Milii. Solis. StoAK.

Sfam. 36 Hill. L p 118. T. 77. f. I. Calamagroftis.

RüMPH.^;«^> VI. p. 16. T. 6. f. 2. KHdt'ii - PhUu. i^"»-/*

lilall. XIX. p. Sg. T. ^8.
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breed maar om laag is de Steel Vlerkswy- VT.

ze omgeven met Bladen van wel vyf Voeten v.

langte. Boven maakt de Halm een foort vangiJ^^
Rietpluim, als een groote Aair, van meer dan

anderhalf Voet langte, in veele Steelen ver-

deeld , waar van fommigen Schubbige Aairtjes

draagen, die ruig zyn , en in een Baard uis-

loopen ; anderen enkele Knoppen , met lange

ftekeligc Baarden, waar binnen een bruinachtig

en wit Zaad.

Dit Rietgras, groeit op Ambon overal in 't

Veld , zegt hy , op open plaatfen ; zo wel

langs de Rivierkanten als aan den Voet der

Eergen, waar 't zo digte Struiken maakt, dat

zig het Wild daar agter kan verfchuilen.

De ^"•"^^^^^^^=^T°^--^nphnrrn inn drrrn

Kiasfe thans befchreeven hebbende , gaa ik

over tot de Zesmannigen , van welken maar

de twee volgende Geflagten voorkomen ; naa-

mclyk

Z I z A N I A. Wild Koorn.

Niet oneigen heeft onze Ridder den Griek-

fchea

(i) Dat dee^e Bla.ien , 20 wel als de Halm, aan

den rand en Kiel fcherp gepunt en fnydende zyn , we-

gens kleine -ftekeiige Doorntjes , als ook zeer lang en

geen gewag. Hy fchryft 'er een lang gebaard Zaad auji

toe ; doch dit zal oP de Zaadknoppen 2ien« D« Styl ij

«Iripd^elig , zegt Linnveus.

Mm 3

IL DfiEL. XllI* SlUK,



fchen naam , die oudtyds Onkruid of Dolyk

heeft betekend , als een Miswas der Tarwe

,

toegejDast op het Wild Koorn , dat in andere

VVere'^sdeelen gevonden wordt. Mén vindt

immers, oudtyds , ook van Fritmenttm Ziza-

gefproken. En fchoon dit Koorn tot ge-

bruik dienftig is , haalt het echter niet by den

deugd der Tarwe : des het Spreekwoord , in

deezen , zyne aardigheid behoudt (*). De

Wilden , naame^yk , gemakshalve zig hier me-

de behelpende , misfen het voordeel van be-

ter Koorn.

De Kenmerken beftaan in Bloempjes zon-

xler Kelk , Mannelyken en Vrouwelyken by-

zonder, de esrften ongebaard , mcr 7/:s Meel-

draadjes , de anderen ccn tweedeeligen Siyl

öf twee Stempels hebbende, en een Kafje als

een Kapje, dat het Zaad omkleedt (f). Daar

van zyn dc drie volgende Soorten opgete-

kend.

(i) Wild Koorn een uhgefiorte Phiim.

Op
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Op overftroomde Landen , zo wel op 't
j^J^^^^

Eiland Jamaika als in Virginie , groeit deeze V.'

Soort van Wild Koorn , die van MitchelLs^^"^"^

E/ymus genoemd is of Wilde Ihver,- en van /f^i/d

Clayton een fraaije zeer groote Cyperbks^^^"''

liut Rietbladen: De vermaarde Slo a n E ty-

teltze Hoog fchraal Riet , met de Bladt-i :»'cden

groenen blaauw , en kleiner SDrinknaant:es-.

'c Gewas heeft een opfl::!ande c>ekranste

Pluim, van een Voet langte, daar de Vr^uwe-

lyke Bloemen boven zyn , de Mannelykcn

onder. Deeze laatften beflaan de vier of vyf

onderfte verdeelde Kransjes : terw\ I de eerflen

een Aairachtige Pluim manken. De Manne-

lyke E'o'jm bclhint ii't twee K:!fics, bcvat-

hol, het andere omvattende en loopt in een

taamelyk lang Baardje uit. Deeze heeft twee

kle'ne Styirjrs , met Haairige wStempels, op

een Vrugcbcginzel zittende, dat een langwer-

pig fpits, glanzig Zaadwerdt, in het gedagte

Kafje begrccpen.

(2) Wild

,.6;. l'cg. Xni. p. 7'4- ^i^^ania. Gro::. Ing. i^g,

f1 e viridi cocvuleis, L.,catm n^inoribus. Si.oan. .^«/.z.

33. H'Jt. I. P- iio. T,67.

Mm 3
II. De«e. XIII. Stuk.
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a7dbïl.
^^^^ '"^^ ^^"'''^ ^'^^ ''«^^'^^^

Hoofd
^^/^o^^ Mannelyk , mn boven geaaird

siurc. Frouwelyk*

II-

Paiujins! In Staande Wateren en aan de kanten van
Moerasfig. Rivieren in de middelfte deelen van Noord-

Amerika groeit deeze Soort, met Halmen,

die naar de diepte des Waters min of meer in

de hoogte fchieten* Men heeft tot agttien

Halmen geteld uit ééne Wortel. Zy zyn ge-

heel bekleed met Scheeden der Bladen , wel-

ke veel naar die van ons Water -Beemdgras ge-

lyken. De Pluim van dc middelfte Halm is

dikwils vier Voeten lang , die der andere Hal-

men één Voet. Onder beftaan zy uit getak-

te Kransjes, met ongefleelde Bloempjes , van

bleek roodachtige Kleur, die flcgts twee Kaf-

jes hebben, welken men, naar believen. Kelk-

of Bloemblaadjes kan noemen. Hier in zyn

de zes geelc Meeldraadjes of Meelknopjes

vervat. Het bovenfte der Pluim is eene dig-

te Aair van Bloempjes, die insgeiyks uit twee

Klepjes beftaan , van dergelyke figuur en hoe-

danigheid 5 als' in de voorgaande Soort.

Dg Afbeelding van dit Gcwns is door den

Heer Scheüchzer van Zurig, in 'tjaar 1760,

(2) yiizania Panicnia infeme Racemofa Masciila, fu-

ycnie Spicati Foeminea. Manf. 295. Zizania fylv. as-

furgens tennis Raiuülk. Brown- 340« SchHEb*

54. T. 29.
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tc Leiden by zyne Disfertade, over de Meel- aïdeÊl.

achtige Spyzen , gevoegd; zynde te Parys,
^^^^^^^

onder 't opzigt van den Heer de Jus s i eu, stok.

naar de ;Natuur gemaakt , en door den Heer
f^^lf'^

ScHREBER overgenomen. Men noemt dit

Koorn in *t Franfch Rifave en in Kanadi Folie

M/ie , dat is Malle Haver. Het bloeit in Ju-

ly en brengt in September en Oktober ryp

Zaad voort, dat veel naar Kyst gelykt, en tot

verfnapering llrekt voor de Wilden , die het-

zelve zorgvuldig aan de Waterkanten gaan in-

zamelen. In de Koninglyke Tuin te Trianon,

als ook in de Akademie - Tuin te Upfal in

Sweeden, is het zeer wel voortgekomen, en

zoulIc misfchien ia Europa , zo vvcl als het

Manna -Gra&^voorgemeld *, geteeld kunnen « Z\e

worden.
^""^^—•

"

Ca) Wild Koorn met eens hyna getroste jtt

Vddis.

Op drooge Zandige Velden aan de Kust

van Malabar groeit deeze Soort , die aan
'

ronde Sccclcn Imalie ftyve groene gcfpitrte

Bladen heeft. Uit de Knietjes komen dunne

Steeltjes voort, die in Bladerige Kelken ron-

de

C3) Z/W.iPanicuIatafubraccmorat.Gramea Pan

ktum Indicum&c. Raj. Hijl. 617. Katun - .sin;;nn. 1

ilaU XII. P. 113. T. 60. lïuRM.' /•/. L:.{.y. : ,.

Mm i

r. Dsst. Xlil. SxjK.
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VI. dc zwartachtige Korrels voortbrengen. Di*
AfDEEt.

2^g^j ^ ^^j. ^j-ggj^fgp gewreven , geneest de

sSkT"' '^pri^u^ Kinderen; wanneer de Tong daar

mede beftreeken wordt.

P H A R u s. Baakbloem.

Van de zonderlinge geftake der Bloempjes
" die als een ouderwetfe Vuurbaak of Licht-

Toorn voordellen (*) , hecfc waarfchynlyk

LiNN^üs den Geflagtnaam ontleend. De

Vrouwelyke Bloem is ongedeeld en heeft een

tweekleppigen Kelk , zo wel als de jMannely-

ke, die gefleeld is en daar boven of bezyden

uitfteeïct, met een tweekleppig Blommetje en

zes Meeldraadjes.

T. De ecniglte Soort (i) wordt hreedbladig

IfliSs. gebynaarad , om dat de Bladen uitermaate breed
^jÉreed- ^yn onder de Grasplanten. Zy is op 't Ei-

land Jamaika,inde Westindien , gevonden ,

en door Browne niec alleen, maar ook door

Sloane afgebeeld en befchreeven. Deez'

geeft 'er den naam aan van Bofch-Havergros

tnct zeer breede Bladen en ongcbaarde Bloe-

C) Zie Fig. 34'. op Plaat LXXXVII.

(O Phanis. Syn. Nnl. XJI. Gen. 1063. ^eg. XIIL p.

714 Afu. Acad. V. 1-. 409. Pharus Fol. Nen-ofis obtu-

fis . pagini fupina roeliim reQ^icicntibus. Brown. ?fci>ii. 344.

T. 38. f. 3. Graniet! Avenaceum Svlv. «&c. Sloan.^w//

35. Hifi. I. p, 116. T.. 73. £ 2.
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men, de Kafjes bruinrood. Zie hier de fae- vr.

fchryving. V.

De Halm is een Voet hoog , dikwils met twee^HooFo-

Knokkels van onderen. De Bladen zyn zeer ^^^r,^

groot, fterk geribd, van langte als de IMm ,^!oe>n,

Eyrondachtig gefpitst , met de agtcrkant oni

hoog. De Bladfleelen eens zo lang als het

Blad zyn tot de helft Scheedig. Een yle

opftaande Pluim heeft de Vrouwelyke Bloemen

overhoeks , ongefteeld , ver afftandig ; met

een eenbloemig Mannelyk Steeltje , aan den

voet van 't Vrouwelyk Bloempje ingeplant

,

en weinig langer dan hetzelve.

Befchryving der Tweehüiztge- Gras-
planten, m w/ken maar één Geflagt he-

trokken wordt, Touwgras genaamd,

Onder dc Geflagtcn der Twee-cn «twin*

tigfte Klasfe , TyveehuizJge genaamd, om
dat de Mannelyke en Vrouwelyke Bloemen

haar zitplaats op byzondere Planten hebben .

f«) Mooglyk moet dit zyn half zo lang als 't Blad

:

anders verftaa ik niet , hpc tot de helft Scheedig

Lurnien zyn-

Mm 5
11. Dbïl; Xin. 5tok,
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JoEEt
onlangs eerst het volgende t'huis ge-

Vr 'bragt.
loOFD-

R E s T I O. Touwgras.

Van dit Gcflagt, dat vvaarfchynlyk wegens

de gedaante dus benoemd is , zyn de Kenmer-

ken door LiNN^EUs aldus opgegeven.

Van de Mamidyke Bloemen , zo wel als van

de FrouwelykeHi is de Kelk een Eyrond Aair-

tje , met eenbloemige op elkander leggende

Schubben, die Eyrond ea Vliezig zyn: hetBlora-

metje beftaat uit zes langwerpige Vliezige bly-

vende Blaadjes. De Mannelyken hebben drie

Haairachtige Meeldraadjes, met langwerpiga

opgeregte Mcclknopjes. De V-roimelyken heb-

ben C2n rondachtjg Vrngtbcginzel , met drie

Elsvormige blyvende Stylen en Draadachtige

verwelkende Stempels. Het Zaadhuisje is

driehokkig , rondachtig, met zes plooijen , en

heeft zes famenluikende punten. Het bcvac

eenigc langwerpig - Rolronde , ftompc Zaa-

den.

Allé dc Soorten van dit Geflagt zyn door den

Heer Koenig aan dc Kaap der Goede Ho-

pe verzameld. De Deenfche Heer Chr. Friis

RoTTBÖLL , Hoogleeraar in de Ontleed- en

Kruidkunde te Koppenhagen , heeft dezelven

en nog meer , omfcaiidig befchreeven en in

Plaat gebragt; hoewel hem van ééne maar de

Vroti-
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Vrouwelyke Plant is voorgekomen. De vol- vi.

gende zyn daar van uitgekipt , en in de Der- ^^f^^
tiende Uitgaave van het Samenftel der Planten, Hoofd*

van onzen Ridder, dus voorgedragen.

(1) Touwgras mei <

gepluimde Aalro

Dit heeft een zeer hooge , bogtige, ftyve

taaije Houtige Halm , aan de eene zyde ver-

hevenrond, aan de andere vlak, groenachtig

geel, fyn gcfcippeld, met Draadachtige Tak-

ken overhoeks, uit Scheedjes voortkomende,

en eene Pluim maakcnde,van anderhalfVoet,

die zeer Takkig is. De Aairtjcs zyn nnauwlyks

een Kwartier Duims lang, ca befcaan uit Ey*
ronde , 'gg*feMa,,,j^^sj£, Zilverkleurig gerande
Schubbetjes , iedereèïT lilUülljpje lll/ioüdendé

van gezegde hoedanigheid, met drie Meel*;

draadjes: doch de Heer Rottböll acht

dat het Blommetje driebkdig zy, en eendrie-

bladigcn Kelk hcbbe.

(2) Touwgras .net gegafdde Halmen cn zen- „
zaame Aaircn. ^'^^

Dit'Sgkf

(O ReJïio Caule Frondofo , Spicis Panicniatls. Sijfl,

Nat. Feg. XIII. Gen. 1331. Reftio Panicuia fesquipeda-

li muldflora , Spicis oblongis ovatis &c. Rottb. Progr.

X272. p. 10. N. 4. Tem. Haffn. 1773. p. 4. T. II. f. 3.

(2) RfJIio CuliT.is dichotomis Spicis foUtariis. S:/rf. Nat,

Veg. Xlll. Sp. 2. S'^ft. Nau m. p. 73';. Relrii> Culmo

n. Dbew XIII. Stok,
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VT. Dit bevoorens reeds en wel meer dan hon»
AiDBEL.

^gj.^ Jaaren eenigermaate bekend geweest Ge-
Hoorn* was, was door onzen Ridder, die meende dat
**^^

hy de Vrugtmaaking gezien hadt , in 't Ge-

flagt van Biesgras g'-phntsc, onder den naam

van Schoenus CaprnJ-s. De vermaarde Breyn

hadt de AfbccIdi;V]; van :en Tak daar van j doch

zonder eenige b^yk vac Bloemen, onder den

naam van Zwankmopig , Biesachtig , Kaapfch

Taardeflaart , uitgegeven . S c h e u c H z E R

befchreef het , onder dien van Rie^ van de

Kaap der Goede Hope, met Aaircn die naar

Katjes gelyken, Dcezen was het door den ver-

maarden Fetiver van Londen gezonden.

Hy merkt aan, dac de Houtige Halm, Biezig

taay, van binnen met Merg gcvnld, van bui*

ten groen, ter j-Ii-iifc d:iar dezelve ccn Pluim

maakt , op anderhalf Voet afftands , meer of

min, Knokkels heeft , die met een Scheede

bekleed zyn , ieder een Takje voortbrengen-,

de van een half Voet of langer, ook Knokke-

lig, en , wederom, twee of drie Takjes uit-

gee-

Spicis terminalibus plmibus. Rotth. Progr. 1772.

10. N. 3- I'^''- P- 2- T. I. f. I. Schoenus (iCapet7fis)

Cuimo tereti Ramofisfimo &c, Linn, %/?, Nat. Xll'.

Gram. 352- Fq^ifcfum Juncéum nigriiiodum Cap. B.

Spei. Bkf.v C'r't, p. 1-6. T. gi. Pet. Guz. T. 7. f. 5-

Slus. 4:4. Jimtus AfricHiius Ljgnofo CuImo &c. Pluk.
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geevende, die met Aairtjes beladen zyn. \^eel Vh

^rootermoet derhalve zyn Exemplaar geweest

zyn , dan dat van den Heer Rot tb öll

die van Halmen fpreekt van anderhalf V'oet

langte, in Leedjes van vier üuimen verdeeld,

met bruine of zwartnchcige Scheedjes. Het

droeg rappige Aairen, met Bloempjes byna als

die van de voorgaande Soort.

(3) Touwgras wei eenvoudige Halmen , en ge- UL

iulkU Aahcn. IvntZ.
' Ryzil

Een Takkige leggende Halm heeft dccze

Soort, met zeer lange Hoofdtakken , aan den

t,)p bondclR maakende van Rysachtige Tak-

jcs, met Scheedjes en een eiid-Aairvan 6cn

of twee DunïïgTriw^tfe^beilaande ffiL£iroad«

Klsvormige Aairtjes , overhoeks , tot tien in

getal. MaaP deeze Soort komt in veelerley

gedaante van Gewas voor. Zy onderfcheidt

zig door de Doorntjes der Schubben van de

Aairtjes ook van de voorgaande.

Touwgras met eenvoudige Halmen ^
rJfh',

enkelde^ongefieclde overhoekfe Aairen. Orie-

<-4) Reftio Culmis fimpl.

II. DEEt. XIII. SvilL,
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Ai^EEt
' Vezelige Wortels , gelyk in ds

v'j^^^' Tweede Soort ," geeven een trop uit van har-

sSk^^"' '
^^^^'^^ Draadachtige Halmen , waar van

de meeften onvrugtbaar zyn en een foort van

Loof maaken , doordien zy zig langs hoe

fyner verdeelen en uitfpruiten , aan 't end als

omgekruld. Zeer weinigen , eens zo lang ,

regt uitgeftrekt , draagen aan 't end Aairen ,

die veelal uit drie , doch fomtyds ook uit twee,

vier of vyf Aairtjes beftaan, welke Rolrond-

achtig fpits zyn , en Bloempjes bevatten als

de voorgaand en.

V. (5) Touwgra3 met eenvoudige Halmen en een

fimptéx . mkeldeend-Aair.
Enkêl-

Aairige. Deezc heeft een hurkende, Houtige, ron-

de , geflrekte , Biezige , bruine , zeer lak-

kige Halm, die Knoopig is met Scheedjes

,

en aan 't end van ieder Tak een' enkele Dolyk-

achtige Aair, een Duim lang , met veel lan-

ger fpitfcr Schubben dan ia de voorigén , tus-

fchen welken de Bloempjes, die veel. kleiner

zyn, met drie Meeldraadjes.

plicibus. Sijfi. Nut. Feg. XIII. Sp. 4- Reftio Culmis te-

retibus ereftis, Vag. Membran. bifidis &c. Roxtb. Pro^»'.

«771. p. 10. N. 2. p, 3. T. II. f. 2.

(5) Restio Culmis fimplicibus Spica terminaii. Sijjh

Nat. Ftg. XIII. Sp. 5. Reftio Spici fimplici termiaaH

(Dbjonga difticha, Rottb. Progr, irrz. p. it. N. lOê

Jleftio diftichus. IcoK, p. 6. T. II, f. 5.
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kropte Jairen <

fcheeden.

pit heeft de Halm ter dikte van een Gan-
Reftto

Etegia.

ZC Schaft , vier
,
Vo.eten lang , geheel een-

^.^^^J'^^

voudig , geftrekt , Knoopig , rond , groen-
'

achtig bruin , met de Leden naar 't end groo-

ter , gclyk in veele anderen : de Knokkels be-

kleed met ;Lederachtige Schcedjes , die, af-

vallende, een zwart Ringetje overlaaten. Aan

't end is een Elocmtros , van aadurhal; of twee

Duimen langte, uit Jjloemfcheeden fimenge-

ftcld , alleen van Vrouwelyke Bloemeii ; zyn«

dc van deezc Soort gctn Mannelyke Bloemen
voorgckomfiiu zo min als van eeae andere »

welke de Heer R^oTttjuu» «AjOugBgfÓF; dat

is Twee - Aairig noemt. Voorts heeft zyn

Ed. nog een Triticeus of Tarwachtig, waar

van hy Mannelyke en Vrouwelyke Exem-

plaaren hadt , befchreeven en afgebeeld: als

ook een Rcjiio cou^j.rt^f];- en l':r:yat::s, beidea

met enkel M^i. , gclyk de

tliis parualibus liinihcibus. .V/y/. . XIII. Sp.

6. Reftio ThyrAfer, Thyrfo oblougo tcnniriali. Synthis

jiltemis maximis , in Lobos divifo. Rottb. Pror,,-. 17-;.

p. IJ. N. g. Icon. r. 8. T. III f. I. l-:e£ui Jr.m-ea.

Mant. 297.

II. D««i.. XIII. Stuk.
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vr. overige Exemplaaren : maar deeze vier, op
FDEEL.

jjjt Geflagt- jn Werk van onzen Ridder niet

Hooro. aangehaald , ftap ik over.

De Biesachtige Elegia aangaande , welke

door zyn Ed,, volgens d€ Waarrieeming van

KoENiG , is befchreeven : dezelve fchync

eenigermaate met het Trosdraagende Touw-

gras te ftrooken ; doch de Vrugtmaaking

was niet naauwkeurig onderzogt in de Vrou-

welyken. Men hadt, in de Mannelyken daar

van , platachtige , bruine wit gerande Meel-

knopjes gezien.

VII. HOOFDSTUK.
Befchryving der V e E L \v Y v i c E G r A s P L A n»

TEN, m welken riet Zorghzaad , Baardgras,
' Kicefgras en verfcheide anderen , meest üic-

Jieemfche, zyn fhuis gebragt.

VeElwyvioen heb ik-, volgens het

Griekfchc woord Poljgamia , zodanigs

Planten genoemd (*), in welken zo wel Twee-

M-
O) Dit Woord Feelwyvigeu behoud ik, lioewel het

,

teil zyn j om dat ik hetzelve, ter verduitfching van Fiy

tijgamia , altoos iii deeze Natiuirlyke Hiftorie heb ge-

bezigd ; als betekenende eene vermenging buiten den ge*

wovnea band des Huwelyks of 4en Jichten iJtaiu.
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flagtigCi als Mannel'jhe en fomtyds ook
y^jY^*^^

wel^ke Bloemen 'c zy op d^n zelfden , 't zy 'vil.'"

op verfchillende Stoelen, voorckomen. De^Jy'^''*^

Grasplanten , van dien aart , behooren allen

tot den Eerften Rang in die Klasfe , de Een-

huizigen naamelyk en zyn vervat in de agc
'

volgende Geflagten.

S p I N I F E X. Doorngras.

Onder deezen naam is thans een Geflagt

gemaakt , dat van het Kwispelgi as , en wel

van deszelfs laatfle Soort, het Doornkoppige^

afgezonderd wordt door de volgende Ken-

merken. Een TweeJIagtige Bloem, wier Kelk

een tweeffcteppï»,^ija^bloemig Kafje

,

met d&

Klepjes aan de GraaTevènwyaig. Éentwee-

kleppig ongebaard Blommetje , met drie Meel-

draadjes entweeStylen. Een Mannelyke ^Xocmy

die een gemeenen Kelk met de Tweeflagtige

h 'eft ; het Blommetje en de Meeldraadjes even-

eens, maar geen Vrugtdeelcn.

De eenij'llc Soort, daar van opgegeven (i), 1.

zou het Tahaxirgeevend Boomachtig Riet zyn fqiaT/o*

Spinifex. SijP>. Kat. Feg. XIII. Gen. 1333. p. 75^
mant. 300 Arundo Arborescens Tabaxifera. Mor. ////?,

III. r- 219- S. 8. T. 8. f. II. liy Mullu. Hort. Mat.

XII. p. 75- RaJ. Suppl. 614. Gramen Daftylon punii-

Inm Malabaricum, Spicis Loliacois in acutam Spinam

terminatis. Scheuchz. Qram. 112.

N»
DfcEU XIII. Stuk.
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vr. van MoRisoN, 't welk een Stam van twee^

'^Yjjf'" of drie Mans Jangten hoog heefi: en Rietach-

HoofD. tige Bladen , komende in al!e opzigten met

het Bamboes - Riet , reeds lang befchreeven (*)

,

overeen. My fchynt noch de //y Mullu^ van

den Malabaarfen Kruidhof ; noch het Laage

Malabaarfe Vingergras van Scheüchzer , het

allerminfte met dat Bcomachtig Riet te ftroo-

ken. Zou ook, by misftelling, hetzelve ge-

nomen zyn voor de volgende Soort van Mo-
rt s o n , ook groeijende aan de Malabaarfe

Kust (t), en aldaar Pyl-Rtet\3in de onzen

genaamd, by de Malabaaren Beesha &n Schryf-

j^öw^o^jbydePortugeezen? Ofvoor een derde

Soort van dergelyk Riet , aan die Kusten

groeijende? Immers het voorgemelde kun ze-

kerlyk hier niet behooren.

LiNN^us befchryft aldus dit Rappige

Doorngras , dat op de Zandige Zee • Oevers

van Oostindie groeit. Het heeft de Halmen

zeergroot, van dikte als ecH Vinger, Zee-

groen , gelyk het geheele Gras , met Leden

,

aan de Knokkels met troppen van Bladen voor-

zien , glad , geflopt : de Bl^iden Grasachtig >

famengerold , krom uitgebreid , flyf , aan de

tip doornig , een Handbreed lang , met ge-

ftreepte Broekachtige Schetdcn, boven Wol-

lig.

. (O Zie II. Deei-s II. Stük deezer Nat. Uiflorie , bl. 58-

rt) Arundo furfta Jndica Fior. Spicatis , Beesha.
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lig. Het heeft drie of vier end-Bondeltjes, Vf.

uit verfcheide Tropjes famengefteld van Lan- ^viï'"
cetvormige kortere Blaadjes , zonder Schee- Hoorn-

den, tusfchen welken veelal drie Aairen. le-"'^'^'

der Aair is bykans een Vinger lang , met een

driekantige Graat die in een Doorn uitloopt

en vyf zydelingfe Bloemen overhoeks , onge-

fteeld , wat van elkander af. Deeze zyn lang-

werpig Eyrond , met de zyden naar de Graat

gekeerd , gelyk de Bladen. Zy beftaan uit

eenKafje, met twee Lancetvormig Eyronde
Klepjes, geftreept en fpits.

Het is een zeer groot Gras , naar het Cey-

Doornkoppige Kwispelgras zodanig gclyken- p" XCTL
de, voegt *eronz£„gidder_by , dat men het, ^'

als het geen BloemeïTKèèfr , nièC daar van

onderfcheiden kan , uitgenomen door de groot-

te. Derhalve , zegt hy, behoort ook dat van

de Malabaarfe Kust alhier. Wanneer
, nog-

thans , hetzelve naar het Gedoomde Kandïafche

Riet van Alpinus (*) gelykt , zo Ray
wil, dan moet het zekerlyk hier van verfchil-

len. Ik heb van Ceylon onder anderen, een
gedroogde Plant bekomen, die in de meefto

opzigten zodanig met de voorige befchryving

ftrookt , dat menze achten moet geen andere

(«) Arondo Graminea aculeata.ALP,£x-o/.Cap, XLVL

II. Deel. XIII. Stuk.
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VI. te zyn. De Afbeelding , in E'g. 2, op Plaat

'vnl" XCII, hier voor, daar van gegeven, toonc
looFD- 2ulks duidelyk. Het eenige vcrfchil zou mis-

fchien het getal der Aairen , en dat der Bloem-

pjes in de Aairen , als ook derzelver plaat-

zing, betreffen : waar omtrent de Planten dik-

wils veranderlyk zyn. De hoedanigheid der.

Bloempjes , of zy Mannelyk zyn en Tweeflag-.

tig, waar omtrent Linn^eus zelf niet ver-

-

zekerd was (*), heb ik, om 't Voorwerp niet

te bederven , niet onderzogt. Het Riet fchync^

van ecnen hurkenden aart te zyn , en heeft d<^

Hahiien zekerlyk niet holj maar geftopt.

Andropogon. Baardgras.

Wegens de gebaardheid der Aairen mag

dit Geflagt den naam van Baardgras te regc

voeren , welken ook de Griekfche benaaming

aanduidt, als betekenende Mam Baard. Bet

geiykt m dien opzigte veel naar het zoge»'

naamde Vosfeftaart-Gras {Alopecurus) y doch'

verfchilt door de Bloemen , waar van fom-'

migen tweeflagtig , anderen Mannelyk zyn

hebbende éónbloemige Kafjes cn het Blomrae-'

tje aan den voet gebaard , beiden drie Meef-

dra-dies, doch de ee-Wen twee Stylen boven-

dien, en een enkel Zuid Ct> «eC

C) Fiosrnlns alter Hcrmuphroditus, alter Maiculusf

(f) Zie* Fig, 25 » Pt-^at LXXXVH. Het fdiynt ftO"
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Het bevat veele, byna allen Uitheemfche

Soorten, tot meer dan twintig, als volgt. -
'

(i) Baardgras met de Jair eenzaam t Schub-
^"^

b'ig en ruige Zaaden ; de Baardjes naakt jj,

en omgedraaid, S^'

Hier toe behoort het Snydend of St^y Gras

van RuMPHius, dus genaamd, om dat de

Bladen veel naar die der Cyperbiezen gelyken,

en Degenvormig plat , met fcherpe kanten

,

zyn. Het groeit , zegt hy , op de Oofterfe

Eilanden in Ooftindie overal , en is 'er zeer

gehaat , om dat het zo fnel opfchict en zo

fterk voortloopt, zonder tot vee! nut teftrek-

ken. De Bladen worden vier of vyf Voeten

lang , en 2ittea--zQ..4ijrc^p malkander , dat

te trappen. Het beflaat gehcele Velden en

Heuvels en verftopt niet alleen de Wegen in

de Bosfchen, maar zelfs de Paden in de Tui-

reg. XIII. p. 753 &

als ook in Jlm. jica

op vcrnaa zo groot niet :ils de Tweeflagtigen.

(O J!*:dropogon Sinc%. folitarii imbricata, Sem hirfu-

tis ; Ariftis nndis contortis. Syjl. Nat.XU. Gen. 1145. l'eg.

XIII. p. 7S8- BURM- F^- '^"d- P< Ti8.GrameiiCcir cofiifn.

IL DKt. XIII. Stü:;.
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VT- nen, wanneer mcnze maar twee Weeken niet

^vu^^' gebruikt. Dikwils wordt het afgebrand , onj

siv?*""'
Jt-anden daar van te zuiveren ; doch het

groeit weder op en ftrekt dus tot een groote

Plaag. In de Regentyd fchiet het dunne Stee-

len , ieder met een gebaarde WoHige Pluim ,

van een Span of een Voet lang en een Vinger

dik ; waar van de WoIHgheid door het Gemeen

wel gebruikt wordt , om in Kusfens te flop-

pen. Op Java en Baly dekken de Inlanders

met de Bladen , aan Bosjes gebonden als Stroo

,

hunne Wooningen; 't welk duurzaam is, doch

veel Ongediert uitlevert.

(2) Baardgras met de Aair eenzaam , de oH'

derfie Bloemen ongebaard.

Het Ooaiiidifch Rogge - Gras , met een

fchraale Wollige Aair , van P l u k e ne t ,

dat de Baardjes boven lang en wcnderlyk, als

een Touwelje, in elkander gedraaid heeft, van

Plukenet, is door Scheüchzer onderden

naam van Mgilops van Madrasf, met Haairige

gebaarde Kafjes , befchreeven. Hy hadt het

van Petiv.:, ; van Londen ontvangen en

merkt

(2) Aiulropogm Spica fülitaria , Floribus inferioribos

ïnudcis. 2. EuKM. Fl. Ind. lïg. JËgilops Made-

ictspatana &c« Sciieuchz. Gv. 92. Gram. Secalinumln-

dicum Spica gracili t.;-Mentofa &c. Pluk. Alm, 173. T»

Andropo'
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merkt aan , dat de Baardjes hier alleenlyk uit Vï.

den top voortkomen , zynde de overige Kaf- ^vilf^'

jes ongebaard.
stok^^""

(3) Baardgras mei de Aair langwerpig, de J^topo^

Bloemen Wollige ajjiandig, gemikt \So^J^^^^'

een bogtig naakt Baardje, Wyd

Dit Virginifche Gras heeft lange fmalle Bla-

den ; de Kafjes zyn bruin, hard en glanzig ,

mee weinige korte Haairtjes bezet en deMeel-

knopjes geel : de Zaaden met een zeer lang

bruin glanzig gegolfd Baardje gekroond.

de Steeltjes van de Pluim IV.

clrkblücnng; het tn^ecjlagtig
y^^^^^l"^;

authaairig , van boven en onde-

(3J AndropogoH Srka oblonga , Floribus Lanatis re-

SYiotis dtvaricatis , Arifta flexuofaL nudi. ^p. Plant. 3.

(4) Andropogon Panic Pedunc. finiplici^fimis trifloris

&c. Sp. FtanU 5. Am. Acad, IV. ]>. 332. Gouan MoMsy,

513. ^gilops Bromoides Jubi purpuniscente,
J. B. Hifi,

II» p. 436. ScHEucHz. Gr. 267. Gr. Si-arteum Feftu-

ceum r. ^gilops Spartea Villofa. Barr. Ic. ig. f. 2.

Phoenix Spica laxS , Locuftis longe petiolatis &c. Hall.
Hetv. N. i4i3« Avena Spiculis polyganais trifloris. Scoi'.

Carru 207.

Nn 4

ÏI Deel. XIII. Sn u.



. De gedaante der Bloemen moet den by-
' naam geeven aan dit Gras, 't welk in de Zui-

delyke deelen van Europa , als ook in Giaauw-

bundeiland , is waargenomen. Doftor S c o p o-

1 1 vondt het in Karniolie , en betrekt het

tot de Haver, befchryvende de Vrugtmaaken-

de deelen zeer omftandig, gelyk ookScHEUCH-

ZEK, die een naauwkeurige Afbeelding van de

Aairen geeft en BaPxRElier van het Gewas.

De Steelen , zegt Hall er, zyn drie Voe-

ten hoog; doch Scheuchzer maakt de

Halmen maar anderhalf of twee Voeten ,
met

ejne Pluim die paarfcl|fichtig gekleurd is, een

Handbreed of een half Voet lang.

(5) Baardgras met èen knihher.de Pluim , en

gedraaide gladde Bnardjcs; de Kdkka/jeS

ruig.

In Virginie en de Wcstïndiën groeit dit

Baardgras , dat het bovenftc Blad Scheedig

en Kogelronde Baardjes heeft, met eene wit-

te Fluweelachtige Wolligheid. De vermaarde

Sloane meende hetzelve op 't Eiland Nie-

ves gevonden te habbcn. De WolM'gheid is

hier , gelyk in 't voorgaande , zeer kort. Clay-

TON

CO ^udropogo» Panicuia nutante ; Ariftis tortuofis

laevibus; Giumis Calycinis liirfutis. ^>;. PlauL 4. Axi-

Gramcn Aven:iceum Pan. minus fi^arfA &c. Sloa^»

^. Hijt. i, a. 44. T. 14. f. 2i
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TON noemde hetzelve Geerst, met een dun-

nc .Aair uit de zyde van een lange Scheede Vll.'

voortkomende , en het onderfte Klepje uit- ^^S^^^
loopende in een zeer lang Baardje.

(6) Baardgras tnet een knikkende Pluim , vier-
^^j';^^

kleppige driebloemige Kelken en eengebaard gon qim-^

,

iweeflagüg Bloempje. '^''^'^^^'s

klepi'ig.

In de Upfalfche Akademie - Tuin is deeze

geteeld, zonder dat mende plaats der afkomst

wist. Het was een Jaarlykfe Zaay - Plant

,

met veele Takkige Halmen van een Voet

hoogte cn overhoekTe Bladen, met eene knik-

kende end -Tros, uit veele Trosjes famen-

geileld , van^Draadachtigc Bloemfteeltjes. Zy

(7) Baardgras met eene verfpreide Pluim; en

Schuitachtige Blikjes ; waar in drie dwarje Cijmbtt"

gehaarde Bloempjes. "
Schuit-

Deeze , in Ooftindie door den Heer KoE-
KiG gevonden, hadt Halmen van een Vadem

lang,

(6; Andropogon P,m. nutante , Calycibus quadrival-

303-

(7J Andropogon Pan. fparfi , Brafteis Cymbifoiwi-

bus. Flor. transve Ar.^^ust.rn.s. ^.ant. 30,.

II. Deel, XIII. Stuk.
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VT. lang, zeer glad, gevuld, regtopfcaande, en

^ViL^ meeftendcels met iiladfclieeden gedekt , van

sTUK.°^°"
^^^^^ Pennefchaft. De Bladen waren

Grasachtig , een Voet lang, gefcreept. Uit

de Oxels der bovenfteü kwamen veele dunne

Steeltjes , aan 'c end ieder een Schuitachtig

bruinrood flikje hebbende, met drie of meer

Bloempjes daar in.

VIII. (8) Baardgras met de Bloemjieehjes Kroontjes-

f^pl*' vys' vyfbloemïg zonder Kelk-, en één ge-

jïratimi. baard tweejiagtig Bloempje.
Leggend.

Veel Halmen van een Voet , die zeer Tak-

kig zyn en Knoopig , leggende , Wortel-

fchietende, met Scheedachtige Blaadjes, ga-

ven in dit Oostindifche Gras, aan 't end, dun-

ne Steekjes uit , met een Kroontje van vyf

Bloempjes , waar van het middelfte alleen twee-

flagtig was, de overigen Mannelyk, Gedagte

Heer Koenig heeft ook dit ontdekt.

IX. Cp) Baardgras met een losfe Pluim en gewohk

Vosfen-
ftaartis, fg) Andi opogon Pedimculis umbeilato - quinquefloris

304-

Attdropogon Panicula laxa , Racbi Lanata, Flos-

culo u roque Arifti tortuofa. Sp. Phr,:t. «. Androp.

Culmo Paniculato. Grun. Ftrg. 133. Gramen Daftylon

Alopecuroidis fade, Panicula longisfimi icc. Sloan.

34. ii^ft^ I. P. 113. T. 70. f. 1.
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Craat ; de beide Bloempjes een gedraaid

Baardje hebbende.
^

1

In Noord . Amerika groeit dit Gras , dat ^

dikwils de hoogte van zeven Voeten bereikt ,

en een groote Pluim heeft, als het Riet, aan

't end der Halm. Die Pluim beftaat uit veele

Aairtjes , welke met paarfch Zilverkleurig Flu-

weelachtig Dons digt bekleed zyn en paarfche

Meelknopjes hebben. De Wortelbladen zya

taamelyk breed en lang, ftyf , holrond, ge-

fpitst. Het bloeit 'er in de Herfst, in Bosfchen

met een flykerigen Grond.

(lo) lïaardgras wet twee end-Aairen en eene

onverdeelde Halm.
^;

In de 7nHrT^Tr?*-T!T-rlnn inn Fiiirop.i l-omr die
^

Gras, doch zeldzaam , voor. Het is doorBAU-

H iNUs onder de Dravik geteld geweest. Bur-

SERus zou het in Switzerland gevonden heb-

ben en de Heer G e r a r d heeft hetzelve in

Provence waargenomen , beichreeven en af-

ge-

(lo) jiftdropogon Spicis binis terminaiibus , Cuimo in-

divifo. Sp. FloKi. 9. Ger. Prov. 106. Tab. 3. Fig. a.

O SpicsL gemina. C.

;. J. B. Hifi. 11. I».

ScHREB. Crant. T.

11. Dkel. XIII. Stuk,



VI. geheeld. H aller merkt aan , dat het HaU

yl^^'men hebbe van twee Voeten hoogte , dieon-
^ïooFD- getakt zyn , aan 't end twee Aairen ui'tgee-

vende, welke ieder beftaanuit meer dan twin-

tig gebaarde Bloempjes. Het buitenHe Kelk-

klepje is eenigermaate geknot en aan de tip

ruigacbtig ; het binnenfte zeer klein , zegt

LlNN^US.
Zeernaa fchynt hier aan te komen het

roode Bloedgras van Barbarie , door S ch re-
ek r afgebeeld en befchreeven , dat twee of

drie Aairen op 't end der Halm heeft. Het

grootfte verlchil is , dat de Halmen 'I'akkig

zyn , de Bloemen grooter en digter aan elkan-

der, de Baardjes kleiner , zo die Heer aan-

merkt.

XI. (Ii) Baardgras , dat een PImm heeft range'

P Kernei

f

paarde Aairen
^ dieEyrond langn erpgzyn;

de Graat ruigachtig; de Bloemen ongefteeld

met een gedraaid Baardje.

Die

fongis , Rachi jmbescente FIosc. fesfilibus Arift^ tonua-

O. Sp. Plant. to. Flor. Ztijt. 465. Mat. Med. 31. Burm.
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Dit Kruid, in 't Ncderduitfch Kemels -Hooy, yi.

m 't Arabifch Tehen Meccatï , dan is Stroo van
^^Yf*"

Mekka, genaamd, voert in de Ooftindifche Hoofd-

EibnJen in 't algemeen den naam van Slree j"^^^^^^,^

zo R u M p H I u s aantekent. Het groeit , naa- Hooi.

raelyk, zo wel aldaar, als in de Oofcerfche

Landen : hoewel men 't gene tot Medicyn ge-

bruikt wordt, als welriekender zynde, uit A-

rabic bekomt. Onze Ridder hadt het bevoo-

rens tot het Haazeftaart-Gras t'huis gebragt.

B A ü IT I N u s noemde het welriekende of Krui-

derige Bieze en Celsus ronde Bies ; om dat hy

wel opmerkte, dat de Bladen eigentlyk niet

Bicsachtig zyn , maar rond. In fommige Land-

fchappcn van Arabic, zegt Garzias, groeit

het zo overH««»aier^^^^aIs_het^gjmgn£^ in

naar Mekka reizende, vinden aan den weg een

menigte van dit Gras of Hooy , dat den Ke-

melen tot Voedzel ftrekt ; waar van . het den

naam heeft. Het wordt ook op dezelven ge-

laden, om ter plaatfe, daar men het niet vindt,

te gebruiken , en in menigte te Alexandrie en

Kairo in Egypte gebragt, alwaar men 't dik-

wijs als Stroo gebruikt in de Paarde- Stallen

,

wegens den aangenaamen Reuk.

In manier van groeijing fchynt het Indifchc

aanmerkelyk van het Arabilche te verfchillen.

Daar het laatfte naauwlyks honger wordt dan

een Voet, hééft het andere de Bladen we! een

hal-

n. Ck*. XIII. Siuu.



574 Veelwyvigë

AïJeei..
Vadem lang , doch ook zeer fmal ca

* VIL fpits aan 't end, maar byna nooit bloeijendc,

sS'k!''"' 't welk het Arabifche dikwils doet, Ichieten-

K«mels-de dan Halmen, die wat langer zyn, met Do-

lykachtige Bloemen. De Wortel is in beiden

zeer Kruiderig van Reuk , zo wel als de Bla-

den; doch hier in wordt het Indifchc zeer door

het Arabifche overtroffen. Dit laatfle wordt

in Bondeltjes, fomtyds met de Bloemen, als

een Drogery in Europa overgebragt; doch het

verliest wel dra zynen Geur. Anders is het

taamclyk Hartfterkende , Windbreekende en

zagtelyk verwarmende: dus dienftig tegen fom-

mige Hoofd- en Zenuw -Kwaaien. Weinig,

nogthans , wordt het hedendaags, dan in cc

aloude famonftelling van de Theriaak, als een

Winkelmiddcl nagehouden. Opfommigeplaat-

fen in Oostindie dcftilleert men 'er een Olie

van, genaamd O/ie van Siree , welke tot ver-

fterking van de Maag , tot aangenaamheid en

bewaaring der Spyzen en Dranken , inzon-

derheid van den Palm-Wyn, veel gebruikt

wordt.

XII. (12) Baardgras, dat een Fluim heeft range-

Vixginifcb. Andrtypogm Paniculs- Spicis conjugatis, Pedunc

fimplicibus , Rachi LanatS &c. Sp. Plant. 11. R. Lugdb.

53' Grok. t'irg. 132. >\ndrop. altisfimum gracile &c.

Brown. ^ow. 365. Gramen Daftylon bicorne toraentofiuij

«ainw, Sloah, 3'am,ii. Hift. ï. no.T. 68. f.
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paarde Aairen , viet enVelde Bloemfteeltjes ; ^J^^^^
een gewohle Graat en ongchaarde Bloemp- ^VIL^

jes^ het Mannelyke uitgeteerd. simT^

(13) Baardgns i dat een P/uim heeft va» ge- xilf.

paarde Aatren , met zeer Takkige Bloem-

ficcltjes ; een gewolde Graat ; de Bloempjes

jnet een krank Baardje ^ het Mannelyke uit' hooniis»

Deeze beiden, niet grootelyks verfchillen-

de, komen zo wel in Noord -Amerika, als in

de Westindicn voor., Sloane vondtze bei-

den op Jamaika , en het iaatfte was inzonder-

hcKi \an hc!: cerffc ondcrfcheiden , doordien

het veel hooge^^oglchoot , cn zeer menigvul-
dige Aairen in de PluTTIl luutt - lly wW , dat

het een Pluimgras van Marcgraaf zoude

zyn , in Brafil groeijende , en aldaar Capupuba,

genaamd by de Ingezetenen. Tweehoornig werdt

het , wegens de gepaarde Aiiren , geheten.

Het Hooy van dit Gras wordtin Noord. Ame-
rika, door dc Wilden , voornaamelyk ge-

bruikt,

(13^ yiiuüropogon Paniculse Spie. conjug. Pedtmc-

Ramofisfimis . Rachi Lanata &c. Sp. Plant. 12, R.

Lugdb, 53. Androp. eieöum Montanum &c. Brown.
^am. 365. Lugunis Spicis oblungis pedunculatis, &c.

H. Cliff. 25. Gron. rtrg. 135' Gr. Daft. bicom« to-

ir. Dkel. XIII. STV5.



bruikt , om de Kuilen tebekleeden, waar in

zy de Aairen der Spaanfche Tarwe willen be-

XIV, (14) Baardgras, dat een Plttim heeft van ge-

^nUr-°' paarde Aairen en ruige Kelken*

^"'^*
Dit in Portugal, op Sicilië en te Smyrna,

voorkomend Baardgras, is tot de Dravik be-

trokken geweest, naar welke het veelgelykt,

doch onderfcheidt zig daar van, door de al*

gemeene Kenmerken van dit Geflagt. De

Pluim beftaat uit twee -Aairige Steeltjes , die,

zo wel als de Bloemen , geheel ruig zyn.

XV/ (15) Baardgras met een losfe gladde Pluim ,

'Sy^ós*
in'eelinffCe ongehaarde Bloempjes , het ééne

Steeltje korter t en gewólde Kelken.

Dit, waar aan de Groeiplaats op Jamaika

toegefchreeven wordt , was door den ver-

(14) 'Androvngon Pan. Spie. conjugatis , Culyci

hirfutis. Sr. Plciut. 13. R. Litgdb. 53 Gr')n. Virri. :

LoEFL. U. iru Feftuca Juncco folio, S,.=-;^: g^r-.i.iL

B. Pm. ij. Piodr. 19. matr. 145. Gramtn Daftv

Spica gemina. Scheuchz. Gr. 95 Gr. Dvd:. Siciili

(15) AMdropogon Pan. laxS glabi 1 , Fiosc. geminis r
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maarden Sloane, zo het hem wel 'm de ge* ^^'^^^

dagtea lag , op 't Eiland Nicvcs of Mewis
^_^^2tu-^

digt by ^t. ChriflofFd , gevonden. Hy merkt srcï/"^

aan , dat de Kafjes met een witte Fluweel-

achtige Wolligheid bekleed zyn.

(16) Baardgrns mef gevingerde Aahsn , bly- XVf.

rende Kelken £n kanihaamge Blomfnetjes^ ^'n'oaf-

In OostiEdie groeit dit Baardgras , met

een gewrichte Halm van een Voec hoogte ;

drié Grasaehtige Bladen en tot tien gevin-

gerde Aairen , gelyk van langte , uitwaards

ecnzydig, ongeregt , ongcHeeld. In het Kelk-
' .r-j /;o T3cn twee Blommetjes vooi , een Vrou-

.nopjes'en paarfche Stempels.

^

(17) Baardgra s met de Tal-ken der Pluim meer-
^-^^^^

voudig verdeeld en Jottgd'raagende. N.minh

(16) Jindropogon Spkis digitatis , Cal.
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Terwyl de Celtifche Spike -Nard een Soort

is van Valeriaan (*), kwam onzen Linn^us

geen Plant meer naar de Indifchc der Apothee-

ken gelykende voor, dan het Welriekend Rkt

van M A T T H I O L u s , dat geacht wordt te

zyn het Ceylonfche gevulde Riet , met den

Reuk en Smaak van Kalmus. Dit wordt, on-

der de Planten van dat Eiland , aldus befchree-

ven.

„ De grootte is als van Riet. Uit deOxels

der bovenfle Bladen , van de platte zyde

5, der Halmen , komen uit een Scheede twee

„ Steeltjes voort , waar van het eene korter

uit zyn boezem eenige korte Steeltjes uit-

„ geeft, weder Kinderende; het andere lan-

„ gere Steeltje is ook doorgaans van dien aart;

„ zo dat het te famen een gemengde Pluim

„ maakt met Kelk gelykende Blaadjes."

De Jndifche Spike-Nard is kragtiger dan de

Celtifche , doch anders byna van de zelfde

hoedanigheid. Zy komt over, als Aairen van

bruine Haairachtige Vezelen aan 't boven -end

van een Halm of Worteltje zittende, die als 't

ware uit gedroogde Blaadjes bcftaan. De Smaak

Is bitter , fchcrp en Kruiderig ; dc Reuk niet

onaangenaam. Van de Inlanders op 't Eiland

Java , daar zy veel groeit , maakt men 'er ia

de Keuken gebruik van , om een Geur te gee-

Zie het VIL Stuk deezer Pluntbefcliryving , blud/.
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Veïi ann de Spyzcn. Van ouds heefc menze .^{J-
, TT 1- . ,

ArbF.iit,

zesr aarigepreezen , als een fiarciterkend , Vil.

Windbreekend cn Tegen^^iftig Middel. Uit sSk?"""

dien hoofde komt zy nog in verfcheide, zo Sj-ike^

in- als uitwendige, Winkelbereidingen; doch

heeft , voor 't overige , in Europa weinig ach-

ting: dewyl men 'ev kragtiger Specerycn kan

bekomen.

(i8) Baardgras tnef omtrent drie gevingerde XVIIl.

Aairen , en Bloempjes overhoeks , die onge-

fteeld zyn en ongebaard,
^

Aan de Kaap der Goede Hopè groeit, vol- pi.xcfTL

gcns L I N N .'E u s , deezc Soort, die vcele Hal- ^'A'- ^-^

7,0 wel als de^^eed^en ciaaarrWelnge-

rold Elsvormig zyn: drie of vier gevingerde

Aairen, Liniaal, gewricht, eenzydig: twee-

kleppige Kelken, diefpitszyn, aan de zyden

gaapende, groen: Bloemblaadjes met den Kelk

tegenftrydig, gekleurd, teder en gcene Baardjes»

Tot deeze Soort fchynt dat Kaapfc Gras

t'huis gebiagt te moeten worden , waar van

ik de Afbeelding in Fig. 3, op Plaat XCIII,

gegeven heb. Hetzelve, niettemin, heeft

veel meer dan drie of vier, ja tot negen Aai-

ren op den top der Halm , met overhoekfe

Bloemp-

Atidropogon Spicis digitatis fubternis, Flosculi»

Oo a
11, Deeï., XIII. Stuk.



58c V E E L W Y V I e 2

ïDEkL.
^^<^^"^Pj^s ' eenzydig geplaatst aan een lang*

Vu. ' dunne Graat. De Bloempjes kan men zeggen

ongebaard te zyn, in vei'gelyking met de an-

dere Soorten, hoewel het buitenfle Kelkkafje

een zeer klein opgercgt Baardje heeft. De
Kleur is eenigszins bruinachtig. De Halm is

rond , glad en regt , byna een Voet lang

,

gedeeltelyk bekleed met de Bladfcheeden. Ik

kam 'ergeene Haairigheid aan befpeuren. Des-

ze Soort was , geloof ik , nog niet afge-

beeld

^JX. (19) Baardgras mei vecle gevingerde Aairen

Bloempjes ongefleeld , gehaard en ongt-

3^nd r-
haard \ en gewalde Voetjes.

Niet alieen in de Zuideiyke dealen van Eu-

ropa, maar ook in Switzerland cn in het Oos-

tenrykfe , omftreeks Weenen , is dit Baard-

C") De Heer L. Burmanncs betrekt daar toe

wel een Figuurjan Morison , doch die is een 7>7>A?-

(ig; A.idropQ^.m Sr-icis digitatis plurimis , Fiosculis

fesfuibus Arifiaio muticociue ; I'cdiccüis Lanatis. Sp.

Plant. 16. Manu 500. Güüan Mwsp. 513. Androp. Spi-

cis Villüfis feptenis, Locuftis bi.laiis , Fol. alternis fes"*

filibus. Hai-l. Hefv. N. 1414. Jacq. Hud. 177. Ich»-

ninm Panicuhl digitatri , Si-ic. oi-pofitLi |d;sjunftisve &c-

Dalib. Paus. ^KS. Gramen Daclylon Spicis villofis. C-

Thealr. iiG. ScHEXJcuz. Gram. 94. Gr. Da<'
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gras op dorre drooge Heuvels en Velden , aan vr.

de Wegen en kanten der Akkerlanden , zeer ^yjjj

Gemeen. Te Montpellier noemt men het Hoof-

Pied de Pouk^ dat is Hoenderpoot , volgens

GouAN en die benaaming is zekerlyk van

de famengevoegde Aairen , op den top der

Halm, afkomftig , wier getal van vyf tot ze-

ven is, volgens H aller, die evenwel aan-

merkt, dat dezelven niet gevingerd maar ge-

tropt zyn , van een Duim en langer, geheel

Wollig. De Halm is anderhalf of twee Vöt-

ten hoog. De Bloempjes ftaan op tweeryën,

in ieder Tandje van de Graat twee , het eene

gebaard, het andere ongebaard en grooter

,

i^yndc die laatftc^\i-uotL\aa^ De Aairen heb-

Jfduenitun hier op toe te pasfen.

(20) Baardgras met veek regtopflaande ge» XX.

nrichtegladde gevingerde Aairen ; deBloem-

pjes wederzyds gebaard. cnhtuui.

C*o) Andropogm Spicis digitatis pUirimis ereaiusculis

Avticulatis Ixvibus &c. Sj^. Plant. 17. Gr. Daayloii Indi-

BuRM. Fi. M. p. 3J0. Audrop, majus Panicuia^parQ.

Browm. 365- Gr. Daft. ma jus Paniri.lS longi ,

Sp. phniiius nudis cnisfis. Sloan. ^am. 34. Bijh ï. p.

iI2, T. 69. f. 2.

Oo 3
ÏI. Dejh.. XIII. StUK.
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Dit zou zo wel in Oost- als in Wcstircfie

voorkomen, volgens Morison , die hec af-

bei^'ac on;,ler den naam van Indifch Finger-Crasy

met Phiiz^g" rooiachtJg^ ^\airen. Lin.nteus,

nogthans > tekent aan, dat de Aairen gladzyn

,

en ,
volgens S l o a ]n e , zyn zy naakt en dik

,

dat Haairlooszal willen betekenen. Ditfchynt

volkomen regenflrydig, of zy moeften, in 't

laadte geval, de IrJaan-igheid der Baardjes zyn

kwyc geraakt. Immers dat van Jamaika hadt,

volgens Browne, de Aairen wederzyds ge-

baald.

(21) Baardgras met gehoncklde Aairen ^ ck

buitenfie Bloemblaadjes gebaard ; die rm
hetonderjie Bloempje l^iJith^mirii^.

Op Jamaika groeide ook dit Gras over-

vloedig, dat Sloane. noemde Hooger Vin-

gergras met veele Wollige aairen , die wel

een Vinger lang zyn , cl geheel bezet met

eer.e witte Wolligheid. Het paarfche ruige

Javaanfche Vingergras, door Klei nh of

waargenomen , lieeFc de Heer N. L. BuR-
M.^:s:^us hier fhiiis gcbragt.

Den

(21) Andropogon Spids Fasciculatis , Pctalis extpriori-

bus Ariftr.tis &c. Sp. Phwt. 18. //-w. ^uuL V. 4"-

^ndrop. rol> J:,a^Io!l :.sn.r ciis &c. Brown. Sfam. 364.
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Den Heer Forskaohl kwam, aan de Oe-
j^JJ^^^

vers van den Nyl in Egypte , het volgende vn.

voor. s"k7°"

(22) Baard gras tnet de Aalren getrcpt aan
^J2I's

(hn top der Halm , overhoeks ; tivee Bloem gon Annu-

pjes gepaards het één TweePgtig gebaard ^""^^^^^^^

en ongefteeld het andere gefteeld en onge-

Hy noemt hetzelve geringd ^ om dat de Hal-

men, twee Voeten Iai;g, verdikte ruige Knie-

tjes hadden, als Ringetjes van Haair. De Aai-

ren waren drie Tuim lang, fomtyds twcelings,

fomty.ls crnzaam, uitgebreid. Dc I^lr c '<p]es

hadden zeer lange r^'cdirak'c I-:iwd:. > ; doch

ledig Kelkje , zone' n- K-.z n of Vrugtbcgin-

zei. In Arabie zyn hem nog d.ic andere Soor-

ten van dit Geflagc voorgekomen (*_).

H o L c u s. Zorghzaad.

De Gena,-};tnaam Ilokus betekende by Plt-

^^us een Gras , dat op drooge Steenrotfen

groei*

0=) ^ndi opogon Spicis ad aplcem Ciilmi confcrtis .

dito ;
pedicellato mutico inani. Flur. JEgijpt, Arnj. j ^3.

(») Andropogon Riunofum , bicorne , contortum. Vid.

ibid,

Oo 4
ÏI. DïEi.. XIIL Stuk.
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^^EEL. » Aairen hebbende met lange dunne

^^Vii. Baardjes en Halmen als de Gerst, Men echt

sTw2
" dat dit de 3Iiuir . Gerst zy , hier voor befchreo

ven. Het fchync ook op fommige Soorten van

dit Geflagt toepnsfelyk te zyn ; hoewel niet

zo zeer op de voornaamften , naar welken ik

het Zorghzaad no°m ; want de benaaming van

Paardenras , door Ibmmigen gebruikt , voegt

daar aan. niet. De Tweeflachtige Bloemen,

hebben 'gebaarde Kafjcs , drie Meeldraadjes

,

twee Stylen en een enkel Zaad: de Mannely-

ke een tweekleppig Kafje , gclyk hier voor

aangeweczen is(*). Het bevat de volgende

Soorten.

Zorghzaad met t^veeJdnen-igi' oupcha^rde

. ^ :Jj,s , uvcdingjc Bloemen met een Pen-

ieeltje omwond n en c i L')/ 'jud- langn'er-

In Indic groeit dit , dat veel gelykt naar

het Panik-Koorn, weshalve het ook /Wi/c^

CV Zv? Fis. ,33 op Plant LXXXVII.

(O Holcus Glumis birloris niutiiis , Flnribns gpminis

ronicilio involucratis , Spird ovato - oblong:!. S///"/. Nat.

XII. Gen. T146. Feg. Xlll. p. 7^9. Burm. Ft. FrJ,

220. Pankum Spkl fimi'liu rv-pM'i . Pcd. binoris. R.

Luqdb. 54. Pan. ïnd Sp. obtufa coerulea. C B. Pi".

7, matr. 523. Panicuni Americanum. Clus. Ihft. \U

p. 215 Cr. l>anic. Sylr. .naximnm Ind. Grient. PlcK,
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Vmüam , meteene ftompe blaauwe Jaïr, van Baü- AroEEL.

h:nus is getyteld üit Peru fchryfc hy, was ^^i^,

het Zaad omtrent den aanvang der voorgaan stcic.

de Eeuw, of wat vroeger, in Spanje overge-
,^jf^^^**

bragt, en van daar verfpreid in de Tuinen van

Europa, daar men 't nog heden jaariyks zaait»

Het heeft een Halm van twee Voeten, een

Pcnnclchaft dik , met Bladfcheeden bekleed ,

die ftejcelig zyn , zo wei als de Halm en Bla-

den. Deezc , doorgaans tien in getal, zyn

een Vinger breed. De Aair is kort en zeer
'

dik , uit korte Steeltjes beflaande , die aan

den top een bondeltje Haairborfteltjes hebben

en daar binnen twee ongedeelde Bloemen.

Dc Kelk is tweekleppig , Vliezig , cweebloe-

mig,met hefc^bukx^^ftcljlocm blaadje der Twee-

nagtigen gefpitst ,
dèrlVldnuerykv» fttriiip r de

Styl langer dan de Bloem, Wollig, aan 't end

een weinig in tweeën gedeeld; met langwer-

pige Meelknopjes.

(2) Zorghzaad met gladde zwarte Kafjes en
x\.

Klootronde :vhu qchaarde Zaadeu.

lp Petfle zou de Groeiplaats van deeze Soort kl^iuii-.

zyn,

(^y Hokiis Glumis £kibris uigris , Seminibiis globolls

;übis Ariftaiis. Mant. 301. Kokus Glumis glabris. H.

ClijT. 468. IMilium Arimdinaceum fiibrotnndo Scmine
,

Sorgho nom-natum. C. B. Ph:. 26. Mor. Hift. 111. p.

,96. S S- T. 5- f. 7.

Ôo 5

U, pïpfc. XlII. SiüK.



Veelwyvice
VI. zyn , welke van het gewoone Zorghzaad ver»

'^Vll.^^"
^^^^^^ door de Kleur en Figuur der Zaadeii ,

Hoofd- een zwarc Kapje hebben. Andcrszir ge-

Jykt zy naar de volgende zeer. Waarlchyn-

lyk is het dit Koorn , waar van Plinius
fpreekc onder den naam van Geer/l , „ die

j, toen binnen tien Jaaren uit Indio in Italië

vpas ovcrrebragt, zwart van Eleur, giuct

„ van Korrel , met Rietachtige Halmen. Zy

5, fchoot op tot zeven Voeten hoogte , en

„ maakte groote Aairen , zynde van alle Graa-

3, uen het vrugtbaarlle" (*).

TiT. (3) Zoj-ghzaad met Pluizige Kafjes en fa-.

Sorghuni, mengedrukte gebaarde Zaaden.

Dit is h-t Gcv.-oom Zorghzaad , dat in In-

die, zo wel als aan de Kust van Afrika, veel

geteeld wordt, het Groote Neger -Koorn uit-

maakende. Dit heeft de Zaaden niet zo rond

als de voorgaande Soort en zonder zwarce

Kapjes. De Kelk is groen en ruigachtig ; de

Pluim Eyrond en regtopftaande. De voorige

Kruidbefchryvers hebben het tot de Geersc

be-

f*) Hi,fï, Nat. Libr. XVIII. Cap. 7.

(3; Jh>lc:is Gliimis villofis, Seminibus compresfis

riftat^s. 500. H, Ufs. 301. Gron. Ö//W.325. Sorg-

hi. J. B. Bi/f. II. p. 447. BuRM. iZ Tnd. p. 220. Miliura

Anxndinaceum plano alfaoque femine. C. B. Pin. 26.

GouAN MoKsp. 513, MiÜum :Ubo et plano Semine. TouRWï.
InJI. 514. Sorgo, MeJica Italorum. Lob, Jc, 41.
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betrokken gehad en deswegen noemt men
^^^J;^^

het, in 't Franfch , Mi/kt d'Me. In Italië,^ Vil.

daar men 't ook ve 1 teelt , heet het Melicas^iT

of SoTghi, in Engeland Titrkie Milkt of Turkie Zorgh.

Birsfe, in Duitfchland Sorghfaamen, Weljcher^^''^'

Hir/chy dat is Italiaanfche Geersc , of Sorgh-

jveitzen, dat is Zorgh- Tarwe.

Te regt noemt B a u h i n u s dit Gewas Riei-

achtige Geerfi ; alzo het zig op de Velden ,

daar men het bouwt, gelyk Riet vertoont. Hec

groeit met dikke Knoopige Halmen, veel naar

die van de Spaanfchc Tarw gelykende, welke

van zes tot tien Voeten hoog zyn , en op 'c

end eene Aair hebben van wel een Span of

ecu Voet langtc cn zeer uitgebreid , die Zaa-

den draagt .-^^tQQ^er^ dan 1 1 en n
i
pzaad , wier

Kleur in de befte Soort wiC IJJ , thTCtrooIr bruin

of zwart ,
hoedanig Zorghzaad in Oos tindie

meesc geteeld wordt. Her zal wel *t vrugtbaarfte

zyn van alle Koorn , dewyl men 'er doorgaans tot

een anderhalfof twee honderdvoudigen Oogst

van heeft. VVaarfchynlyk is de honderdvou-

dige Oo^ft van Isa af: van zulk Koorn ge-

weest (*> Aan de Kust van Guinee hecfc

het de grootte van Linzen of kleine Erwten

,

en daar wordt dit Koorn Guiarnatt geheten.

De voornaamfte Teelt van net Witte Zorgh-

zaad, Harcoman genaamd, is in Arabie, alwaar

'cr een zeer fmaakelyk Brood van gemaakt

wordt,

(») Gekes. Kap. XXVI. VS. is.

II. DiiEU Xill» SiVK.
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VI. wordt, zoRauwolf verhaak, in Koekjes vrm

'y^jf^' omtrent zes Vingerbreed lang, vier breed en
Hoofd- fwee dik. FoRSKAOHL, niettemin

,
gctuigc

,

'zórgh- Brood voor een Europifche Tong oH'

fmaakelyk zy. De Arabieren eeten byna geen

ander Brood. In Syrië en Paleftina , daar men

veel Tarw teelt , verkoopt het Landvolk die,

omdit Brood te nuttigen. Het Koorn wordti);//-

re geheten, maakende met de Dochna byna het

eenigfte Onderwerp van den Landbouw der

Arabieren uit. Van de eerstgemelde heeft men

drie Oogften in het Jaar , en het Zaad is be-

kleed met groene of bruine Kafjes , wit van

Kleur , fommig met Goudgeele puntjes. De
Vogels zyn 'er ongemeen gretig naar, en dit

maakt dat zy , in de twee laatfle Oogacn uit

gevallen Za^J , juiauwiyks van dc Akkers te

Iiouden zyn. Üok wordt het Zorghzaad, in

Turkye , Kgypte cn de Levant , meest tot

Aas van 't Pluim gediert geteeld. Dit Koorn

was het Spoor of Brand, gelyk.de Hogge en

Tarw, onderhevig. De Dochna hadt het Zaad

van grootte ials Kyst , ovaal , famengedrukc

en Roestkleurig. In Gelukkig Arabic was

ccne kleine Soort, die hy Gebroste neemt, de

Dochna nabykomende, zeer gemeen. Dezel'

ve hadt eene Rolronde Aair , van een Span

lang cn een Vinger dik , aan 't end met drie

Aairtjes (*). Ik heb een Aair Zorghzaad van

Suratte, dat wit is met een roode Bast,

(4)

Fbi: Xsip. Arüi. y,. ,75.
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(.|) Zorghzaad met gIcMi Kaf]es er, twee- ^ Vf.

flagtige ongebaardc Bloemen , de Vrouwe- ^^ff^*

lyh gebaard, s™k?^°'
•

Dit , in Syrië groeijeiwle en in Barbarie , heeft iZcus

de Halmen twee of drie Ellen hoog, de Bla-^^/''''-^"""

den racer dan een Elle lang , in 'c midden met Syrifck.

e.c.r\ overlangfc Rib, Zeegroen van Kleur. De

Pluim is zeer yl , uit lang gedeelde Aairtjes

bcftaande , die , byna p;clyk in het Zwenk-

gras , knikken en door de minfte beweeging

zwaaijen. De geheele Pluim is paarfchachcig

met eenig ligt groen gemengeld. By ieder

vrugtbaar Bloempje zyn twee onvrugtbaare

gcllccldc geplaatst, [iet heeft wit getipte Baard-

jes. H€t.-Zaa±4Sovaal en plat , byna als

een Kwee- Appel-TiF~, lliOL Ul' OciaL-^ryltjes

o ekroond , wederzyds glad , aan den eenen kant

donker bruin, aan den anderen wat helderer.

Men vindt het door den Heer Schreber
zeer fraay afgebeeld , die aanmerkt , dat hec

ook in verfcheide deelen van Italië , tot in

het

(4) Holais Glumis glubris , Flor. hermaphroditis ma-

ticis, Foemineo Ariftato. Sp. PlarJ. ±, Gram. Arundi-

AiLindin. Halepenfe , Tragopogoiiis folio, Fanic. Mi-

Hacca. Pluk. Alm. 176. T. 32. f, i. Gr. Pan. Arimd.

Syriacum Hitlliaun diftum. Mor. Hift, UI. p. 20 u

Hokus Panicuia laxa nutante , Glumis otbngis

SCHREB. Gram. T. 18.

IT. Deel. XIII. Stoic,
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AfdeÊl.
Veroneefche , inzonderheid op Heuvels

jVll^* groeit, en aldaar op eenige plaatfen gebou^vd

5TüK° wordt. In Duitfchland kweekt men het in

de Tuinen van Liefliebbery , daar het 's Win-

ters overblyft en zelfs den Vorst verduurt , in

de open Lugt.

V. (5) Zorghzaad met Pluizige Kafjes en alle Zaa-

Sacchuia- <^cfi gebaard*

Suikeng.
y^^^ Sorghum verfchilt dit Indifche door

eene regtopftaande byna gekranfte Pluim, met

zeer uitgebreide horizontaale Trosfen , die

eenigermaate neerhangen en dus geen kleine

Eyronde Aair maaken. De algeraeene Graat

der Pluim is niet ruuw maar glad. De Kafjes zyn

aan alle zydcn Pluizig. Alle de tweenagtige Bloe-

men hebben, aan 'teeneKafje, een lang ge-

draaid Baardje.

Dit is het Suiker -Riet met kleine Bladen van

NiEüHOF, die 't zelve afbeeldt , zynde in

't jaar 1(^56 uit het Mogols Land overgc-

bragt , volgens Breyn , die aanmerkt, dat

het rond zwart Zaad hebbe; hoewel hy het

ook hadt met Roestkleurige Zaadcn, en dit

zal

Cs) Hotcits Gliimis villofis, Seminibns omnibus Arida-

tls. Sp. Plant. 3. Mart. 500. Rürm. Fl. Ind. 220. Mi-

linm Ind. Arund. Caule , Gran. flavcscentibus. Herm.
Lugdb. 425. Mil. Ind. Saccharifernm altisfimura» Brey^ï

Prodr. 2. Frum. Ind. quod Milium Indicum vocant»

Bauh. Theatr, 488. Rümph. J^mk, V. i>. 194. T.
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zal dat zyn, 'twelkHERiMANNUsbefchryft, vi.
^

die het ook hadt met zwart Zaad. Het wierdc ^y^i^^*

zeven Voeten hoog en heeft de Halm een Vin- ^J^oofd-

ger dik met fmalle Bladen , aan den top een Zorsh»

Aair drangende vaneen Span lang en ccn Vuist

'dik, uit veele digt famengekropte Aairen be-

ftaande (*); dat weinig met de voorgaande

befchryving ftrookt. De Zaaden, die geel-

achcig waren , hadden kleine zwart glanzige

Kelkjes. Dit komt nader met het Tweekleu-

rige overeen. Miet beter ftrookt het aange-

haalde Indifchc Kcorn van B a u ii i n u s , Ifh-

difche Geerst genanmd , natuurlyk aan de West-
kust van Afrika n;roeijende , daar mede : zo
dat omtrent di*- Tvoorn nc^ ccn aanmerkelyke

duifterhfc!3^tt'ïfLlffr>-m]'sr(
;;;hign dQor t^g veran»

deringen, welken het Zorghzaad in de andere

Wcreldsdeelen onderhevig is , veroirzaakt.

Het allernaafte komt dat Indifche , 't welk

RuMPHius onder den naam van Sorghum

befchryft en afbeeldt, met deeze Soort over-

een.

Dit laatfcc , dat men in 't Moorfch Koeskoei

noemt , heeft Korrels zo groot als Peper

,

die tot Brooden gebakken en door geheel

Oostindie, by gebrek van Ryst, gegeten wor-

den. De Chineezen noemen het Kaukan en

ftoo-

O Mtütis Paniculis ftriclius invicem junais coacer*

vata.

II. Deel. XIII. StüK,



Arm^L.
^^ar vafi, met Syroop en Towak of

^VJh' Kalappus- Wyn , ^rak (veel fterker , dan die

sTL's/°' van Ryst geftookt woidt,) onder den naam

van Kattkan-TjeiiH' : zo niy de Wel Ed. Ge-

llrenge Heer Mr. J C. M. R a d er m a c h e u

,

thans Ordinair Raad van Indie, hcefc mede-

gedeeld.

VI. (ö) Zorghzaad met tweebloeituge Kafjes^ die

nwiifr^^
^j»^ naah zyn ; een ongchaard tweeflagtig

Zagt, Bloempje \ het 3Imnelyke met een geknikt

ViT. C?) 7>orghzaad met tn-eehloemige Pluizige Kaf-

GeZld! > tiveepagilg Bloempje opgebaard;

het Mamielyhe met een orrr . l-r^ -,
. , / n<. , .

\Vy komen nu tot dc Sooiton van Gras,

die tot dit GcHagt betrokken zyn, onder wel-

ken dccze weleer Gepluimd Gras zyn genoemd

geweest. Beiden groeijen zy in ons Werelds-

deel, en in onze Provinciën, maar de Iaat tic

is getnc- 0.'<c de Kelken fpit-

icr

00 <. -en;;. . F!.scm!o I.rr^

inui-hroa-o i,- , .\. fe'-n:cu!:Ua. .S>.

6. GouA.v Mü:;sjij. 314. Gort. i^W^. 287. Schrfb. Grerf^u

T. co. f. 2. Gnimcu C:uiiiium P;Lnicr.i;Uiun rr.olic R-^J.

i///;'. 1285. ScHEucHz. Gram. 235. T. 4. f. 25. Gram.

Panicul. molle. Rad. Gram. Camni repcnte. AIor. W?.
ïll. p. 202. Avpiia. Hai.i.. Ueh: N. 1485.

r7) Uolcus Glnm. biflor. ViUüEs , Fiosc. liiTmapliroi.
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fer heeft, voorkomende in Zandige Bouwlan- ^VT

den. De andere groeit veel op hooge Zan- vf

dige Velden , buiten Haarlem en elders. De
^^J^'

Vrugtmaakende deden vcrfchillcn weinig , maar

de Geftalte onderfcheidt het een van 't andere

genoegzaam, als uit de fraaije Afbeelding van

S c n u E B E R blykt. Sobercr is die van B a v-

H 1 N u s , ten opzigt van 't Gewolde , dat , zo wel

als 't andere , de Halmen twee of drie Voeten

hoog heeft en , volgens H A l l e r , in Switzer-

Innd overvloedig voorkomt op Velden , die

vogtig van Grond zyn , en aan de Gevers der

Meiren. Schreber noemt dit fro/Itg Paar-

i'^-Cras, en Hudson zegt, dat de Engel,

ichen het Za£t IVeidgras heeten. iNiet alleen

het Hooy , daarvanT'iy'^uui Jl PawJeu i.eer

goed , maar de Schaapen beminnen het Gras

zeer, tervvyl het door zyne Vezelige Wortels

het Zand en drooge Aarde by elkander houdt,

inzonderheid het Zagte, zo genaamd, 't welk

Kruipende Wortels , gelykerwys het Honds-
gras , heeft. Dit

Ma^zsp^s^^ Tier. Prov. iq6. CtOKrfBefg. i^f^ScH^KB.
r n;,-. T. 2c. i- I Aira Fol. pubf>scentib»s &c. Ft. S:tec.

Aira Fiosc. mascnlo Ariftiito, Foemiiioo mu-
Cliff. 27. R. Lnr;db. 65. Avena diantha , Flor.

N. 1484 LoEs. Pntsf. T. 35. Gramen Pratonfa

] vvcxümum mone. C. B. Ph:, 2. Prodr. 5. T/imtr.

71. Deel; XIII.
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VT. Dit laatfte beeft de Pluim meer gedron-

"^vTl^' minder uitgefpreid dan het Gewoide;
Hoofd- ook zyn de Bladen , op ver naa, zo Wollig

niet , in beiden dof Zeegroen en taamelyk breed.

H ALLER tvvyfelde, of zy niet tot eene zelf-

de Soort behoorden. Immers deeze Gras-

planten zyn, zo de Iloogleeraar de Gorter
aantekent , zeer veranderlyk , niet alleen in

de Kleur van de Pluim , welke groen ,
Olyf-

kleurig of geelachtig is in de ecrfte, terwyl

de andere dezelve wit of bleek paarfch ,
paarfch

of zwart heeft; maar ook in derzelver uitge-

breidheid. De Banrdjes, zfgt zyn Ed. , zyn

in de leevende Plant byna allen regt , en de

Bloemblaadjes groeijen fomtyds zeer languit.

BoiJus
^^^^ Zorghzaad met de Kafjes nveebloemigglad,

taxus. ongebaard , gefpitst en een Draadachtige

flappe Pluim.

In Virginie en Kanada groeit deeze Soort ,

die de geftalte heeft van het Blaauwe Rietgras.

De Halmen zyn twee Voeten lang, dun, wat

knikkende : de Bladen glad , aan den rand

ruuw , ruig gemikt : de Pluim zwak , zeer

weinig getakt, met de Bloemüeeltjes meestal

tweebloemig : het Mannelyk Bloempje dik,

Eyrond. (9)

(8J) i/o/tf.vf Gliimis glabris bifloris mutlcis acumiiiatis

,

Pimkuia Filifürmi dcbili. Sp. Plant, 8. Aira Calyabus tri-
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(y) Zorghzaad met de Kafjes nveebloemig ge- VT.

ftreept , ongebaard , gefpitst , ^« tf^»
^vil,^'

drongene langwerpige Pluim»
stuk*'"*

In Moerasfen van Virginie groeit deeze , die ^il^
lange platte Bladen heeft, met dikachtige ge- ^'^'j'^^-^-^

llrecptc Scheeden. De Pluim is lang en fmal,
^

als Haairlg, vvcgeus de dunne Bloemfteeltjes,

die echter kort en Takkig zyn, twee Bloem-

pjes draagende in een zeer klein Kelkje. Het
'

cene Bloempje is Mannelyk,het andere Twee-
flagtig.

(lo) ZoYghz^Vid met driehloemige ^ cngehaarde
^'^^f,.^

gefpitfte Kafjes . het Bloempje tweejlagtig Ruikeuti.'

In de Noordelyke deelen van Europa
,

Oo) Hoicus Glumïs trifloris mutkis acuminatis ; FIos-

culo hermaphrodito diandro. Sp. Plant. 7. Gort. Belg.

11. N. 829- Hierocl.loë. Gmeu Sib, I. p. loi. Gouak
Mortsp. 5=4' J-^cQ, /W. 176. Aira FoJ. planis. Flor.

trifloris Ariftatis &c. Fl. Snee. 70, 918. Pon Spiculis

bifloris Cordatis. Fl. Lapp. 53. Gramen Paniculatum

odoratum, C B. Tin. 7. Prodr. 7. Theatr. 36. Schcuchz.

Crctm. 236. Gramen Marise Borusforuoit JLok. PrusJ.

«I. T. 26.

Pp 2

II. Deel. XIII. Stok,
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AfVfMt.. oo^' in Ooflenryk en zelfs in onze Nederlan-

HooJjj-
g^odt dit Gras, dat zo welriekende is,

STUK. dat men het in 't Pruisfifche Lieve trouwe Gras

noemt , wordende by Bondeltjes tusfchen de
Kleeders in Kasfen gelegd. Gmelin gaf

'er , deswegen , den tytel van Hierochh'é aan.

Hy vondt dat hetzelve , in een tweekafBge
wyde Kelk , drie Bloempjes bevatte

, zynde
het middelfte Vrouwelyk , de twee anderen
Mannelyk. Eens was hem maar, in Siberië,

alwaar ook dit Gras alom groeide , een Twee-
flagtig Bloempje in 't midden voorgekomen.
Het zelfde is, in 't gene dat men by ons vindt,

waargenomen. Het heeft fmalle Bladen , die
langer dan de Halm zyn , en kruipende Wor-
tels, zegt Ba ! ijinl'S.

hIUs
(

I O Zorghzaad met driebhemige Kafjes , 'het

intifoUus. eerfte Bloempje ongewapend ^ nvee aan den

blaïg!
' ^^'^^ gedoomd-^ de Bladen Eyrondachtig.

In- Oostindie is die Gras door Oseeck
waargenomen , dat de Halm glad, naauwlyks
etn Voetlang liccft, de Bladen zeer breed en

na Eyrond , met breedachtige geftreepte

Scheeden. De Pluim heeft eenvoudige Roed-
achtige Takjes, met de Bloemen eenzaam op

Haalr-

Juobus niargine aculeatis, Fol. fubovatis. Sp. Flant. g.
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Haairachtige Steeltjes. De Kelk is kon, twee- vi.

kicppig ,
driebloemig ; met het eerde Blom- ^y°\

metjegbd, het t\ve?Je cn kierde , aan den ho- Hoof

venrand, gewapend met kromme Doorntjes.

(12) Zorghzaad met gevingerde Aairen^ het XIT

ééiie Kafklcpje een gaatje hebbende.

Deezc, ook in Oostindie groeijende Soort

,

iS wegens dit ronJc Ga:ujo , in het buitenfte

Bloemb'aadje van het Tweelhgtig Biommetje,

! ;eL in dat van 't Mannelyke, zeer zeldzaam,

hcwyst deonuitputtelyke KonstdesSchep-

Hct heeft de Halm gewricht cn Takkig,

een Voet lang, met Ihiallc Grasach-

gelyke* langtêT ljirT3i>UL la üuwmillagtfig
met twecbloemige Tandjes , het eene Bloem-

pje gedeeld en Mannelyk , het andere on-

gedeeld Tweeflagtig. Dit, in de meede der-

gelyken plaats hebbende , toont de byzon»

dcre fchikking der Natuur, in de Mannelyke

Blocmdfclen hoogst te plaatfen : maar hst ge-

dagre Giiuje maakt een byzondere onder-

lijbeiding van deezc Soort.

Aplüda.

(ia) HrJcus SpJcis Di^tatis, Gliimts Va!vu!5 pertuQ.

^ant. 301.

Pp 3
fl. Dekl. XIII, Stuk,
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Aïniu
A p L u D A. Breedblad.

ST^K?^"*
onbekende woord , JpUtda^ te

vertaaleii^ gebruik ik debenaaming vm Breed-

hlad voor die Geflagt , welke toepasfelyk is

op alle Soorten , die breeder van Blad zyn

dan de Grasplanten in 't algemeen. Het heeft

een geraeenen tweekleppigen Kelk, w^elke een

Vrouwelyk Blommetje bevat en twee Mannc-

lyken , die gefleeld zyn , daar nevens {^). Het

Blommetje is in beiden tweekleppig , de Styl

in het Vrouwelyke erkeld, zo wel als 't Zaad.

Daar zyn de volgende uitheemfche Soorten in

begreepen.

1. (r) Breedblad met Lancetvormige Bladen en

vmfcaf'^ fl^^^' Bloempjes ongehaard.

De Groeiplaats is in Indië van deeze Soort,

die de Halmen zeer lang , zwak en glad heeft

,

met gezwollen Knietjes: de Bladen lang
,
plat,

Lancetvormig , gefteeld of naar de Scheede

toe in een Steeltje verfmallende. De Pluim is

dun en klein, zydelings voortVomende uit de

Scheedjcs van kleinere Bladen
, gclyk in het

Baardgras dikwils plaats iiccft.

(*) Zie Fig. 37 , op Pt-AAT LXXXVIT.

(O .-'pluda Fol. Lanceoiiitis , Flosculis omnibus mii-

tkis. Suft. Nat. XII. Gen. 1147. /V^?. XliJ. i-.
760.
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(2) Ercedblad met Lancetvormtge BJcuïen ; de ^^^^
Marmelyke Bloempjes ongehaard; het on- VU.

gefteelde met een end- Baardje. sxvk!™'

II.

Dit InJifche Gras heeft ook lange Halmen
^J^jH^^^^

van een Voet , die glad zyn , en Bladen als Gebaard

het Haazen - Oor Kruid , dac is Lancetvormig

,

ruuw , gefteeld. De Bloemtrosjes komen ook

uit de Cxellchcedjes der Bladen voort, en het

heeft drie Bloempjes op ieder Steekje, maar

het Vrouwelyk is hier met een lang gedraaid

Baardje voorzien. Anders heeft decze Soort,

welke ScHEucHZER Haverachtig Kemels-

hooy noemt, veel overeenkomst met de voor-

gaande.

ma cm cnd-Baarajc, d

Dit op Ja-Tiaika groeijend Kruid, door Bkow-

NE Zeugitcs genaamd, heeft een /eer Tnkkige

Rietachtige Halm, met Eyronde Blaadjes, die

kort

fa) j^phida Fol Lanceolatis; Fl

Fl. }*ui p. 220. SclKx;nunthus Aven;

derp.sinuamis Bui-levri foüo. Scmeui

rs) ^^/'Z '/'^ Fol. Ovatis;l-|osc. I

li Arifta tern-.inuli. .^m. Auvi. \. j

dm. Ramofus minor rufescens , P

nali. Brown. Sfam. 341. T. IV. f.

Pp 4
il. Dkel. XIII. Sit'K.



kort gefteeld zyn , doch niettemin de Halm
" Scheedachtig omkieeden , welke aan 't end
een verfpreide Pluim heeft, rosachtig vaii

Kleur.

I s c H A E M ü M. Schub -Aair.

Door de Ouden werdt de Griekfche naam
Ifch<zmum aan zeker Kruid , dat naar Geerst

geleek, gegeven, wegens de Bloedftempende
kragt, welke dat woord aanduidt (*). Een
Soort van Baardgras voert, deswegen, dien

Bynaam. De Aairen , daar van , gelyken veel

naar die van dit Geflagt, vertoonende zig als

gefchubd : weshalve ik het Schub -jiair tytel :

want Schubgras drukt zulks niet wel uit. In

een gcmccnc Kelk bevat hetzelve twee Bloem^
pjes, het eene Mannelyk , het andere Twee-
flagtig, die byna van de zelfde gedaante zyn,
beiden tweekleppig (f). Het bevat de twee

volgende Soorten.

(O Schub -Aair met ongebaarde Zaaden^

Het

O Ifchoemum Milio fimilis , Foliis asperis , Squatnoffs

Suiiguinem fiftens. Plin- XXV. Cap.45.

CO P^S- 13 > oy Plaat LXXXVII.
Cl) lfcha:.. :>m Scminibus nii.ticis. SWt. Nat. XTL

Gen. 1148. Fcg, XIII. p. 760. Granien ^Irund. Jndiciim

^Picatum , Spici fciuamofa. Raj. m/t. 3. p. 604. Tagadi.
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He t is een Grasachtig Ktuid , in Oostindie vr.^
grocijende, dat eene Aair heeft, die in tweeën ^viï^'
verdeeld is, en als gefchubd met overhoekfe, Hooid-

enkeldc , tvveebloemige hoekige Bloemfteel»

tjes , die tegen de Halm aangedrukt zyn. De
Kelk der Tweeflagtige Bloemen zit op 't

c ui van 't Steeltje ; daar onder een andere ,

aan den voet vnn 't zelve buitenwaards inge-

plant; , die tweekleppig is en hard , twee Blom-

metjcs, het eene Mannelyk, het andere Vrou-

welyk, bevatferdc. De Stempels der Stylen

zyn dik cn ruig : de Zanden ongcbaard. De
Steel van de Aair is met Bladen bekleed.

(2) Schub - Aair met gehaarde Zaadeu. IT.

Deeze , in ^ChiHrTlrTni .i,.. . ïU>n i Or«B c k GebS
waargenomen , heeft het maakzel , van de Aair

en Bloemen , even als de voorgaande, zegt

onze Ridder , maar de Halm is hooger , de

Aair langer en derzelver Steel naakt. De
Zaaden zyn met een gedraaid Baardje , dat

langer dan de Bloempjes is , gewapend.

Ik kan niet nalaaten hier de Afbeelding by ^fï"

(e voegen van het Ceylonfche Gewas , onder PIJCCIII.

deezen naam door den Heer Thunbekg
overgebragt;zie Pl.XCHI, Fig. 4. De Schub.

big-

Xjx) Tfdictmum Seminibus Ariftatls, St^Tu /V.'r. Büi<v
Fl. Ind. p. 231.

Pp 5
II. DE-t. Xni. Stük.
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VT. bigheld der Aair is in hetzelve zeer blykbaar,

^Vj"^'ciie ook geheel naakt is, doch enkeld, cn bc-

HooFD- halve de lange gedraaide Baardjes de ruig.

te der Stempelen , die als gevederd zyn , zeer

klaar vertoont. De Aair heb ik derhalve

grootcr dan natuurlyk doen afbeelden. Zy

heeft eeu bruinachiige Kleur. De Halm is

rond en glad, byna een Voet lang, en bekleed

met Scheedjes der Bladen, aan 't end een wei-

nig puntig afwykende van de Halm.

C E N c H R ü s. Kleefgras.

Den naam van Kleefgras kan die Geflagt bil-

lyk voeren , wegens de ftekelige Hoofdjes ,

byna als die der kleine Klisfen , welken het

heeft. De Grickichc naam is voor Geerst ge-

bruikt geweest. Hec ftekelige Omwindzcl

,

waar uit die Hoofdjes bcftaan , bevac twee

Bloempjes , die ieder een byzonderen iwee-

bloemigen Kelk hebben, met het eene Bloem-

pje Mannelyk, het andere Tweeflagtig , bei-

den ongebaard (*> Het bevat de volgende

Soorten.

Ceilhrus
Kleefgras met een geaairde Pluim , (k

Racemofris Knfjcs gcdooftid met kanthaairige Bor-
tietrost.

fieltjcs. Aan

C) Z\QFig. 7. ririat LXXXVn. in ^irr verklaaring

iAn^

^"^^-J"*-^

wï^-r v;,„ de ipyne otideend is , ge-

ii^i^CencJtrus Pan. Spicata, Glomis muricató ScHs
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Aan de Zeekusten der Zuidelyke deelen van yy.

Europa, als ook elders, groeit dit Gras, dat Aiotki»

de Heer Gerard achtte niet hier te behoo- Hoori».

ren; dewyl het, zegt hy , geen Omwindzd^™^

en alle de Bloempjes twceflagtig heeft. Het

voert den naam van Zee- Hondsgras , dat een

gedoomde Aair heeft,by Bauhi nu s ofvan

Ruuw Zee- Hondsgras t wegens de ruuwe ftc-

keligheid der Aairen. Het breidt zig wonder-

baarlyk uit, maakende een Plant van wel een

Elle of anderhalf breed, doordien het uit den

Stoel vcele Halmen fchict, die hurkende we-

der in den Grond wortelen en nieuwe Plan-

ten maaken. Dus dient het on-emeen tot

Stranden, eB^oix^^^ojjien hc: de koLde onzer
Lugtlleek verdraagen kon , ook Itt^KWH Jtnn-

nen om de Verftuivirg onzer Zandduinen te

beletten. Inmiddels kan het , in de Lustho-

ven , tot verfraaijing der Parterres dienen ,

die het bekleed met een aarrig Groen , u-aar

inde paarfche Aairen froay afdceken; zoScbre-

Ciiianbns. Sif/U Nat. XIL Gen. 1140. XIII. p. 761,

Dalid. Par, 305. Gouan jiion^p. cia. Schrf.b. Gram.

Tab. 4. Tragus. Hall. Heh. N. 1413. Agvofiis Pani-

cj!a Spicata. Glumis echinatis. Ger. Fiov. 83. Gramen
Caninum niaritimnm SricS echhuita, C. B. Pm. 2.

ScHiüCHZ. Gram. 76. Gr. Can. maritiTrum asperum, C.

B. Prodr. 2. T. 2. Gr. Cunin. Mant, SHi^ium, ecliliia-

tis Glumis. Barr. 7:8.

II Dzzu XIII. Stuk.
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• BER aanmerkt. Zyn Ed. heeft het fraay in

.

' Afbeelding gebragt , en alle de deelen der

°' Vrugtmaaking vertoond. H alleii, die het

Tragus noemde, merkt ook aan, dat het wei-

nig voldoet aan de Kenmerken van dit Geflagt.

Het heeft , niettemin , zeer ruuwe ftekelige

Bloemhoofdjes en groeit ook in Ooftindie.

(2) Kleefgras met de Pluim zeer eenvoudig

getakt , de Blommetjes agterwaards fiekc-

^
lig y de Kelken driekleppig en twee-

bloemig.

Dit Indifche heeft Hartvormig Lancetvor-

mige Bladen , die aan den rand ruuw zyn en

een zeer uitgebreide Pluim , met eenvoudige ,

Haairachtig dunne, Horizontaale Takken ; de

Aairtjes overhoeks gefteeld , langwerpig Ey-

rond: den Kelk driekleppig als in het Panik-

Gras , langwerpig , tweebloemig ; het onder-

fte Bloempje vrugtbaar,het bovenfte cnvrugt-

baar. Het buicenfte Bloemkafje is boven

,

op zyde, met ftyve Borfteltjes gewapend.

(3) Kleefgras met een gedoomde Aair , vm ver-

fcheiderley gefpitfte Schubben.
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In Oostindie is ook decze Soort door den VT.

Heer Koenig gevonden , die een leggende ^^JJ^"

Ilalra heeft van een Span, Takkig, met Gras-fi^n»-3

achtige, zagte, Scheedcbladen. Een Draad-*

achtig end -Steeltje draagt een langwerpige

eenz\ dige naakte Aair , met eene bógtige ,

Vliezige Graat , waar gekropte Bloempjes in*

geplant zyn , die rappig beftaan uit ftyve

,

gladde, geftreepte , gefpitfte Schubben , van

Eyronde, Lancetvormige, Elsvormig fpitfefi-

(4) Kleefgras met eene Eyronde eenvoudige IV.

^air. ^^^^
Hoofdig

In de Zuid^tyliWeglgn van Europa , bvzog-
derlyk in Languedok, Provence en italieV ïs

de Groeiplaats van dit ftekelhoofdige Gras,

dat de Halmen naauwlyks twee duimen hoog,

geheel eenvoudig en zonder Knoopen , of aan

den Voet maar met éón Knietje heeft, zode
Heer Gouan aantekent. Het komt op de

ailerdorfte Heuvelen voort.

(5)

C4) Cenckrus SpicS ovata fimplici. Sp. Ftanu 3. R.
Ugdb. 71. LoEFL. It. 172. Gouan Monsp. 515. Gra-

men Spica fubrotund3 echinata. C. B. Pin. -. Prodr,

16. ScHEUCHz. Gram. 74. Gr. Mont echinatum Tribu-

loides. Col. Ecphr, 1. p. 340. T. 338. f i. Gr. mini.

mum Spica globofi echinata» Barr. Rar. ii-t6. T. 2S.

f. I. & T. 86i. f. a. Ger. Frov, 107.

K. Deel. XIII. Stutc,
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Ajdeel. Kleefgros tne; eene langwerpige famengS"

^"""v. Op Jatnaika en elders in de Westindien,

^^^JJ^^I^ygroeit deeze Soort, na den Regentyd, over-

Stekelig. 'vloedig , zegt Sloane, die aanmerkt, dat

de Aair wit zy of rood. Naar die van het

Panik-Koorn gelykt zy eenigermaate, doch
verfchilt door de grooce ftekelige Bloemen.

MiCHELius heeft ze, wegens die gelyke-

nis, Panicafirella getyteld.

^^I. (6) Kleefgras met een gekropte Aair , de Frou»

Ui/és. welyke Kafjes Kogelrond kromdoornig ruig,
jyiinky.

De BJoem hoofdjes gelyken in deeze Soort

,

zo wel als in de voorgaande , eenigermaate

naar de Zaadhuisjes van 't Kruid dat men des-

wegen Minkyzers noemt of Waternooten.
MicHELius onderfcheidt deeze door een
dunne witachtige Aair. Sloane noemtze ,

Stekelig of Gedoomd hurkend Zee -Gras met
een langere Halm en rimu er Aairen, Onder

de

Cs) Ceuchrm Spicl Oblong^ con(r!omerat2. Sp. Piat^f,

^R. Lugdb. 72. ScHREB. Gram. T. 23. f. i. Panica-

MicH. Gen. 36. Gr. Araeric. Spi4 cchinat'a /m^joribus
Locuftis. Pluk. Jtlm. i^j. T. 92. f. 3. Gr. Echm- ma-
xim. SpicI rubra. Sloan. §fam. 30. Hift. \. p. 108.

Có) Céfuhrt,s Spica gloraerataj Glumis Foemmefc
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de Doornen zyn de Hoofdjes niet Wolligheid VI.

begroeid. Het valt aan de 2^e-Kust van Vir- ''^'vif.^

ginie en is een jaarlyks Gewas , als het voor- Hoofd-

gaande.

(7) Kleefgras dat de Aair met Borfielige Om- vil.

mndzeltjes heeft , die kanthaairtg en vier- ^JJ^J^
l'loemig zyn. ^

Kant-

Aan de Kaap der Goede Hope vondt de Heer

K OE N I G , aan de kanten der Akkeren en in de

Duinen , dit Kleefgras , dat een opftygende

gladde Halm heeft, van dikte als een Draad,

een Span lang, gewricht, met geboogen Kniet-

jes. De Jgladenwaren als van gemeen Gras;

de ^lirrn Tfm-^, TprTm- ^^iaan» i-^ir Vnrtf.r^

met overhoekfe Hoofdjes van vier Bloemp-

jes, in een Omwindzel als geheel uit Baardjes

beftaande, bruin van Kleur.

(8) Kleef-

flobofis maricato - fpinofis hirfutis. Sf. PlnnU 5. Cen-

chms Cap Spino tomeritoris. Gron. Firg. 160. Pani-

caftreila minor annua , Spici angufti alblcante. Gr.

TVIarit. Echuiatum procumbens &c. Sloam. ^am. 30.

ï.5-f-4- ^ .7
.S 8.

O) Centhrus Spica Involuceftis S«taceis Ciliatis

II. Dkm., XJII. Stuk.
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Vt. W Kleefgras met duhheldc Trosfen , van Kü^

*VIL^ ^^/röWe rimpelig gekartelde Frugtau

Hoof'd-

"vin.
Oostindifche Kleefgras heeft Takkige

,

Cenchrus naakte , gladde Halmen , aan de eene zyde
Cranuki-

pj^j. , Grasachtigc Bladen, met ruige Scheed-

Korrelig,jes aan den voet : Oxel - Tros fen , dikwils

twee; van zeer kleine Vriigtjes ,
naauwlyks

de grootte van Koolzaad hebbende.

iX, Cp) Kleefgras met zydelingfe ongefleelde Hoofd-

êensT'^' 3"* g^fp'itfi,^ Bladen cn een Heejierigc

Heefterig. Stengel,

Dit overblyvend Heefterig Kleefgras , in

Armenië door den beroemden T o n r n e f o ü t

waargenomen , heeft gedoomde Aairen , in een

Hoofdje vergaard. Het Gedoomd Crasachtig

Riet van Kandia, door Alpinüs afgebeeld,

zou hier mede overeenkomftig zyn.

iï: G I L o p s. Geiten - Oog.

De naam van dit Gcflagt, Geiten Oog be-

(8) CeKchrus Racemis getninis , Fruftibus globofis ru-

gofo - crenulatis. Mant. 575.

(9) Cenchrus Capit. lateralibns fesfiiibus , Fol. mucro-

natis , Cauie Fruticofo. Sp. Plant. 5. Anindo Graminea

nculeata. Alp. Exot. 105. T. 104. Gr. Oriëntale Spica-

tum Fruticofum Spinofum &c, Tournf. Cot. 39,
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tekenende , wordt 33n zekere Oogkwaal , Traan- VI.

ffiel genaamd ,
gegeven , tot wier Geneezing "^Tilï"

het Kruid van dien naam oudtyds aangepree-^^.^^'°"

zen weidt (*). Men was omtrent die benaa-

mipü;, echter, zo onzeker, dat dc Drarik en

Do/yk ook yEgi/üps genoegd zyn geweest.

Men heeft dien naam zelfs aan een Eikeboom

,

anders Ccrcis gcniamd, gegeven (f). Di-

oscokiDEs, evenwel, fchyntdit Kruid be-

doeld te hebben (|); waar van de Kenmerken

beftaan in ee.i byna driebloemige Kelk, een

Kraakbeenig Kafje zyndc, en een Dloemkafje

met drie Baardjes gèkroond , zo wel in de

Twccf!ac:cige als Mannelykc of onvrugtbaare

Bloempje- (5,) wnar von'de óerfle drie Meel-

draadjes hpTtht^n Pil ^'•r'en rn iniicr f""

enkcld Zaad , dat ecnigermaate naar Gerst

zweemt: weshalve dit Isruid Orzo fahatko hy

de Italiaanen genoemd wordt , of Qrano [al-

vatico , dat is Wilde Gerst of V\ ild Koorn ,

by de Franfchen Coquiole , by de Duitfchers

Hanzen-Brood of Frsiv.hdtwakh ^ dat is Vreem-

de Dravik-.

De volgende Soorten zyn daar van opgege-

ven. CO

f-) iEgilops Tririci folio Ttnat /Egiiopos ; in llordeo

«iiscitnr. Puin. Hift. jV^/. XXV. Car. 93.

(t) Zie II. D. 3- , blaJz. 316.

(D^gilors FoHa TriücihAbet , molliora, in finnmo Capi-

Capiilace^ exennt. i/V. IV. Cap. 134.

(§ Zie Fi^. 2, Plaat LXXXVIl.

IL DsïL. Xm. Siuic.
^
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A^EEL (l) Geiten -Oog met een gebaarde Jair en

^VII. alJe Kelken driehaardig.

1. In Italië komt deeze aan de kanten derAk-

Q^f^a°^^
kerlanden, in de Maanden Mey en Juny, me-

Rond- nigvuldig voor , fchryft Scheuchzer, en

by Rome ziet menze dikvvils in Mey, ten min-

fte een Span hoog. B A u h i n u s hadt-

ze , in Languedok en Provence , onder de

Tarw en Gerst, aan de Zandige zoomen der

Akkeren, fnenigmaal een Voet hoog gezien ;

doch, in de Tuinen van Duitfchland gezaaid,

bereikte zy wel anderhalf Voet hoogte. De
Bladen waren zagter en kleiner dan die van

't ander Koorn ; maar het Zaad verfchilde

we'nig van Gerst, dnn Uit hec kleiner was

en wat brccder, dne by elkander in een Blaas-

je of Kafje, dat veele Baardjes uitgaf. Üfhec

kwaad deed onder de Tarvr of Gerst, was nog

onzeker.

cJd^ia
Geiten - Oog nm een gehaarde Aair en aU

GeSr. Ie Kelken tweebaardig. Op

CO vff-'^/'-Vr Ariilnt:) C;>.'vcibus omnib;;-, tri-

ariftatis. ShU. Nnt. XTJ. G"n. tij,^ />- XiU. p. 761.

GouAN fi^onsp. 515. Ger. P»w.io8. .aigüops Spicaova-

ta , Ar.ftis breviore. //. Uvs. 301. Dahb. Par. 304;

iEgüoiis R. Lui;db. 72. Don Pempt. 73. Cam. tyit,

928- f. 2. Feftuca altera Capit. duris. C. B. Pin. 10.

T/ieafr. isi- Gramen Spicat. dur, ct crasf. Locuftis. Spi-

(2) JËgilops Spica Ariftata , Qüyvibns omiübus W*
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Op 't Eiland Kandia moet, door den be-

^

roemden Tournefort, dit waargenomen vi.*

zyn , dat hy Kretifch Gras noemt , met een stok!*°"

fchraale Aair, die in twee zeer lange en nmwe
Baardjes uitloopt. Ik vind aangemerkt , dat

alle Kafjesj uitgenomen hetlaatfte, tweetan-

dig zyn.

(3) Geiten -Oog met een gehaarde Aair ^ de \\\.

onderfte Kelken tweebaardig.
"^frllll

In de Zuidelyke deelen van Europa, Ttaüe en - ^-"'S-

Klein Afie , in Languedok en Provence, als
'^^'^'^*

'

ook omftrecks Parys , is deeze Soort gevon-

den . die aldaar aan Wegen , op Aklers en in

dorre Gron^e«-g»aait..,.^Mcn kan ze derlnlve ook

zeer wel in de middeldeeleii UulilLUIdnd

en de Nederlanden aankweeken. Zy heeft

een overblyv enden Vezeligen Worrel , en

Ich'ec verfcheide Halmrn , met taamelyk bree-

dc eenigszins ruuwe Bladen, en eene Aair van

ten minde drie Cuimen langte. Dezelve is

famengefleld uit verfcheide dikke Bloemknop-

pen

ariftatis. Sp. Plant. 2. Gramen Cret. Spica gracïli , in diias

(3J ^gilops Spica AriftHta , Cal. inferioribus bi-aris-

tatis. p. Plant. 4. Mant. 501. Schreb. Gvam T. 10.

GouAN ^onsp. 515. Ger. Ttw. 108. Feft. altera, Cap.

duris ,
Spica triunciali. C. B. Tm. 10. Gr. Spicat. dur.

ScHEUCHZ. Qram.

Qq 2

IL D«Kfc. XJU. Snw.
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pen met lange Baardjes, zig vertoonende alg

gehoornde Jnfekten. Ieder Knop bevat drie

Bloempjes , als boven gemeld, één Monne-
lyk, de twee onderften beiden Tweeflagtig ^

zo dat 'er doorgaans maar twee Zaaden of

K-oorntjcs aanrypen in ieder Kelk.

(4) Geiten Oog met eene Elsvormige Jair,

die langer is dan de Baardjes,

In de Levant is de Groeiplaats van deeze»

volgens den beroemdenTour is KFoRTjzegt

Cj) Geiten -Oog met cene Ehrormlge ongé,

haarde y gladde f omgekromde Aair en één"

In Moerasfen aan de Zeekust van Spanje

en Italië is deeze waargenomen , die de Aair

Draadachtig , naauwJyks dikker d<in de Halm

en rond hce't , veel naar die van het Borflel-

gras g^lykende : de Kelk is tweekleppig on-

verdeeld en de Bloemklepjes zyn daar mede
flrydig.

CO

(4) ^gilops Spica Subulata, Ariftis longiore. Sf,

Plant, 3.

(5) Mgilopi S^ica Subulaia nuitica Isevi incuirS , Ca-

lycibus umfloris. Sjk Pkmt. 5. Nardds S].ica Subiilati

difticha. R. Lugüb. 58. Gr- Loli;iceum Spicis Articulo-

fls ereftis. Tournf. Inft. St iiEUCHz. Gr^;;?. 43. Gr«Myu-
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(6) Geiten -Oog met Draadachtige otigebaar- VT.

de Jairen , die getuild zyn.
''^VII."^"

Aan de Kust van Malabar groeit dit zon-
VI.

cc Grafcen of Slooten der Landen. Het heeft

de Halmen eens Mans langte hoog , regtop-

fcaande, glad, geftreept en taay, met Kniet-

jes en twee of drie Bladen , van omtrent een

Voet langte. Aan den top der Halm is eene

Tuil van Elsvormige Aairen , omtrent een

Vinger lang , veel naar die van 't voorige ge-

lykende : maar de Kelk is eenklcppig, door-

gaans tweebloemig ; het buitenftc Blommetje

Llannciyk , het binncnfte Tv/ecÜagtig. De
BloemlctcpJey-»y«^.,^:Qrter dan de Kelk , niet

daar mede ftrydig ; de Meeldraadjes , ïïfie in

getal , hebben paarfche Knopjes : de Styl i»

tweedeelig, ruig.

Manisuris. Draadgras.

Dit Geflagt heeft Tvveeflagtige en Manne<

lyke Bloemen , gelyk de voorigen ; doch de

Kelk is tweekleppig , éénbloemig , met het

buitenfte Klepje aan de zyden en tip uitgerend

cn het Blommetje kleiner dan de Kelk : drie

Meeldraadjes en een tvveedeeligcn Styl.

De

(6^ M^ilops Spicis Filifurmibus niiUicis cori'r.boiis.

T.: mt. 575.

ÏI. DïEt. XIII. Snj;.
^



De eenigfte Soort daar van , in Jndie groei-
' jende (i), heeft een zeer byzondere gedaan-
- te. De Halmen zyn opfiygende of verfpreid,

gewricht, glad, van dikte als grof Garen , een
«Voet lang, naar den voet "iakkig, van bo-

n- ven met Aairdraagende 'lakken, ove. hoeks.
De Bladen Grasachcig, Scheedig, uitgebreid,

fmaller: de Bloembladen, aan den voet van 't

Steeltje, zonder Scheeden, opgeregt, ingerold-,

Lancetvormig. De Aairen , elk op zig zelve , drie

of vier aan de Halm, één endelings de anderen
z\ delings geplaatst , gefteeld , eens zo dik als de
Halmen, Vingerslangte, Schubbig; aan de Rug
digter gefchubd, eenigermaate gewricht, mee
eenige Stippen als doorboord, wegens de uitge-
rande Schubbeji ; aan de ondcrzyJc (naar den
Grond toe)gewricht: tweevoudig, rappig ; met
de Bloempjes geftreept, rondachtig uitpuilende.

De HeerFoRSKAÖHL heeftin Arabietwee
nieuwe Geflagten van Grasplanten outdekt,
hier volgende.

Deezen Gellagtnnam heeft hy ontreend van

't Arab'fch woord See/?/m; gelyk men d^'r Gm*?

te Hadie noemde, alwaar het y.yne Groe"nlants

in de Gebergten hadt. Ik noem het Lidgras ,

weg'.'ns de groote Leden der Halmen, Zyn Ed.

bepaalt het dus. (i)

rO Manifuris. Si/ft. Nat, Feg.Xlll. G«n. 1334. to/.
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(O Lidgras met een enkelde Aa'ir\ gepaarde

tweehhemige Aairtjes; de Mannelyke Bloem

ongehaard , de Tweeflagtige gebaard»

half EUe lang, eenvoudig, zelden Takkig

glad , in Leedjes verdeeld van anderhalve Span

lang'^e. De Bladen , met gladde Scheeden de

H^lm omvattende , voor 'c overige plat, ge-

eept , Liniaal , ruuw , aan den voet ruig.

Op 't end der Halm was een Aair , uit dub*

belde Aairtjes beflaande, het cene ong-fteeld,

het andere gefteeld , ieder in een tweekleppige

Kelk twee Bloempjes bevattende. In het on-

gedeelde was hctbuitenfte Mannelyk, het bin-

nen fïe TweeÏÏagfT^-j-W]:.^f- pp(]-pp]jg waren zy
'beiden Manneiyk. De Kelk was twe-kleppig

en gebaard. Ily geeft 'er den Bynaam aan ,

als naar dit Gras, 't welk ik Schub- Aair ge-

poemd heb, veel gclykende.

T H E M E D A. Scheedegras.

Hier geeft hy ook den Geflagtnaam naar 't

Arabifch woord Theemed aan. Ik noem het,

om reden, gelyk men zo aanftonds zal zien.

Schee-

(i) Sehima Spicï fimp

/Egypt. ^rab. p. 178.

II. Dspu XIII. SxwK.
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aÏJèkl ^^'^^^'^'^S^^^- behoort meJe tot de Veel-

vn!"^* wyvigen en kwam ïnsgeiyks by Hadie voor.

sx^ïl^""
Eenvoudig noemt hy dit Gras Driemannig (

i ),

I.
dat echter tot weinig onderfclieiding dient, en

ïnZtl ^efchryft het dus. Uit een Schecde komt als

Drieman- een Hoofdje voort van Aairtjcs, wier buiten^

ften gekranst en.Mannelyk zyn; de Kelk een-

kleppig , cenbloemig , het Blommeije twee-

kleppig ; zonder Stylen of Baardjes. Uit het

midden van het Hoofdje ryst een kort Steel-

tje, waar op drie Aairtjes, twee Manneiyke

gefteeld , een Tweekleppig ongefceeid. De
Takken en Hoofdjes zyn voor de uitbreiding

in breede platte Scheeden verholen gewecït.

Men mogt de Vrugtmaaking van die Gras m^t
Tegc verwonder/yk nnemcii.

Het volgende Stuk , zynde het laatfte van

de befcbr^'ving der PIan*'gewa>«fen , zal de

Varens, Wieren, Mossen. Padde-
stoelen, en dus alle tot de Crypiogamim^

behoorendc, bchelzet;.
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GRASPLANTEN.
Ahker-Windnalm,
Amelands -Gras,

Amourettes.

van Barbarie.

Bloembies.
Bloembie»-Gras.

Bobarts - Gras.

Bont Riet
Borftelgras.

Bofch-Cypergras.

Bofch • Gras.

Bofchluizcn, •

Brandkoo

Brood. (Soorten van)

57a
I
Fluweelgras,

454
I

469 I G:^Iigaan.

135 Galig^an-Gr4s.

158 Gan^itifche Nardus.

128 I Gebaarde livene.

54Ö j
Geelbloem. ,

468 Geersc
192

I

Geerst (Italiaanfchc)

423 Getrstgras. 17
' (groot)

431
I
Geiten -Oog.



BLADWYZER
Gepluimd Gras.

Gerst.

(wilde)

Gerst -Gras.

Gefternd Gras.

Guud- Haver.
Graanen. 4?
Gras- Wortels.

H.
Haairbiezen.

Haairsras. 3?

Haanepoot. i

Haanepoot Panikgras.

Haazenbrood.
Haazeftaart.

' Haver.
Haver^ras. 2^

Heefter - Koorn.
Htlm.
Helmdraad. ^

Klis - Riet.

a8S?
I
Koeijengras,

iKolben. . 48^
Konftige Landbouv7. 421
Koorn. Frmem 4*7

? ,
(Wild) 609

S
(
Koorngras. . 384

j Koornkwaaien. 428,430
; [

Krop Aair. 271

1. 1 Kruipkoorn. ; 443

;
Kruisgraa. . 283

? I Kweekgras. . 442
?

I
Kwispel- Biczen, 115

3 I Kwispel - Gerst. 4^4
} « Kwispelgras. ^ 327

Hemel - Gerst.

Hengel -Riet. 3

Hirsgras. . a

Hoenderpoot. J

Hollandfch Gras. a

Hondsgras. 273.4
(Klein) s

Hondsftaartgras. s

Honigdaauw. i

Hoofdjes - Gras.

Jobs Traanen. f

Josgdraagend Beemdgras. :

Kamgras, :

Kanary - Gras.

Kanker in de Gerst. /

Kant -Halm.
Katoen - Biezen.

Katoenbloem.
Katteftaart-Gras.

Kemels -Hooy.

JUaadei of Koorntorretj*..

,79
\

(Lid -Gras. 442,614
j
LidKoorn. 507

j
Lieve Vrouwe Gras. 594

179,300
I'

• Loofliutten-Gras.'

M.
Manna -Gras.
Matten - Biezen,

:

I
Matte -Vlafch. 126

1 ( Mays of Maiz, ~ 494
; j

Moeder -Koorn. 398
^

I
Moeras -Gras. 5^7

IMolmofZwartin 'tKoorn.424
Mofes Traanen. 512
Muizen -Koorn, 412,434,351

. Muizcnftaart - Gras. J91

• N.
I • Naakte Haver»
: j Narren - Kolben,
i

j
Neger -Koorn.

^ Nootgras,

II P.
> I Paardegras, i



BtADWYZEïU:
3Paar!gïas, 237

Padde Gras. * 464
Panik-Koorn. 168

ï^apier - Riet. 79

reen- Gras. » 442

St. Pieters Koorn. 44o

Pleiftergras. t 17^

Pluimgras i43

Pluimkoorn. * 405

Pluim -Rietgras. 368

Poolfche TanT. 437
Priemgras. iï9

Pyi-Riet. . 5<Ï2

Raboorden. . 4^7
Raspgras. ; i<53

Ray-Gras ofRye-Gras.310,378

Reukgras. 34-

Spoor in de Rogge#
Spreit-Weitzen. 435
Stekelgïas. 3üt

Strand -Cyperus^ 33Ö
Struisgras. , Z12
Suiker -Riet. ? 139

T.

Tarw. . 414
Tarw-Gras. . 441
Timothy - Gras. ly S
Tirfa der Kofakken. 375
TouwgraSi . 554
Traangras. « 510
Trechtergras. 137
Trilgras. . aöft

(Klein) «151,263

Turkfch Koorn. 494

Varen -Gras. i 267

Riet. . 361
Pvietgras. ^ 228, 491 Veldvlafch.

*

. 125
Verwyt- Gras, 334Rog. . «OL.

ROi,'ge-Gras. 37»

Ilohr-Kolben. 4B6

Roode Gerst. 403
Rookfjras. 254-

Ryst.^ 47^

Scheedegras. 6ïS
Scherpe Biezen. . 455
Schub. Aair. . 6e>o

Schwaden-Gras. 300

Sefamum. ~ - 508

Seslerid. . l ^79
Snydend ofSny - Oras. 565

Spaan fche Taiw. 493

Spaanfch Riet. 362

Spartum of Esparto. 331

Speldbiezen, 91

Spelde of Naaide -Gras. 192

Spelte. . 43^^

Speltgras. . 5^3

Spike -Nard. . 577
^pitsgras. , 268

-THifépttmnr-- izjs

Vlok - Biezen. iij

Vlotgras. X 299
(Wit) 203

Vosfeftaart. 199
W.
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Zee-Dravik.
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Scheuchzeria. 478
Sclmnus, • 43
Sdrpus. , 84
Secale. . 39

1

Sehimai . öi4
Sparganium. 49*
Spinifex. 561
^ijpa, 327

r.

Tliemeda. , 615
{SrigÏQchin. . 481

Tripfacum 501
Triticum. 414
TypJm. 486

Uniola,

z.
Zea. 493
Zizania- 547

BYVOEGZEL.
By den loffelyken Oecommifchen Tak onzer Hollandfche Waat-

fchappye te Haarlem , in den voorleeden Jaare 178Ï , de Zilvc'

TCH Medaiite en 8 Duknaten uitgeloofd zynde , aan den genen
,

die Middelen aan de hand zou geeven , om de Boutvtandmte zui^

veren ^-axi bet zogenaamde Vogel gras; heb ik my, hetzelve iu

onze Provincie niet kennende , en by naame nergens aaiigefe-

Itend vindende , noch by inlandfthe , noch by uitlandfche Kruid-

befchrj'vers ; daar ovet geïnformeerd by den bloemden Hoog-

leeraar , dem Heer D. de Gorter , thans |te Zutphen in Gelder*

land woonende s
«^'^ de goedheid hadt , my , na onderzoek dieu-

?iangaandc , »e berigten : dat de naam aldaar by 't Gemeen zeef

onder de BoAweit , geevende wit Zaad. Sommigen , zegtzyn Ed.

,

'noemen het *ook Vogdza&d ,^r\i&xèr\ Vouelro^t. Onder deezen laat-

G ra s - Soorten. Voorts verneem ik, dat hot logefgrcrs omftreeks

Doorn en Driebergen , en elders in 't Sticht van Utrecht , ook,

veel in 't Koorn groeit , zynde een iang opfchletend Gras , met

den Top wel wat naar dien van Riet gelykendc ; zo zwaar , dat

liet Koorn, wf^ar om heen het Gewas zig llingert , daar door

naar beneden getrokken wordt- Deezen Zomer zal wel door ge-

vergeefs zou zoekeu, zulks hier tm dianA» vau 't Algemeen

iviUea awitekenen.


