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Berg-Beemdgras. Poa sudetica. 
Links: doorsnede van de halm met bladscheede. 

HET WANDEL-HERBARIUM 
heeft voor eenige weken zijn tocht door het land 
begonnen. 

Dringend worden de kijkers verzocht, den termijn 
niet te overschrijden, opdat ook de laatste ontvanger 
tevreden zij. Ik verneem, dat er reeds vertraging 
is; kon deze worden ingehaald, dan zouden stellig 

ontdekker er bij gehaald, zooals ik hem ook het 
terrein in Diepenveen had gewezen. 

Hier bij dien grooten rijkdom bekroop ons 't 
vermoeden, dat het misschien gezaaid zou zijn, en 
dadelijk begonnen we ons onderzoek en deden na
vraag bij alle park- en tuinbeambten, die er iets van 
weten konden. 

Het bleek ons, dat 't gras werkelijk niet gezaaid 
was. Poa sudetica komt ook in de prijscouranten 
van zaadhandelaars niet voor, 't wordt nooit ge
zaaid en allerminst in koninklijke parken. Welwas 
op de plek, waar 't nu zoo welig stond, de grond 
met kunstmest bewerkt, om het mos te weren, en 
't is mogelijk, dat zoodoende met Stassfurter berg-
aarde tegelijk het gras is ingevoerd. De Poa sude
tica van 't Loo wordt daardoor min of meer 
suspect. 

Maar die van Roobrugge is echt en die van 
Gorsel ook en ik twijfel er niet aan of andere 
plaatsen in het oosten van ons land zullen dit gras, 
dat in de Midden-Europeesche bergen thuis hoort, 
maar overal verspreid ook in de vlakte voorkomt, 
nog wel opleveren. 

In alle jaargetijden is het te kennen aan zijn 
frisch groene bladeren, die wel een centimeter breed 
zijn en uitloopen in een stompen, toegevouwen 
punt. Bovendien zijn de bladschelden, die den bloei-
halm omgeven, afgeplat en aan weerszijden ge
vleugeld, tenvijl de stengelbladeren nog weer korter 
— betrekkelijk dus breeder, zijn dan de wortel-
bladeren. Deze laatste komen tweemaal in 't jaar 
uit den wortelstok te voorschijn en dan zijn die 
van 't vorig halfjaar alweer verdord, zoodat iedere 
pol altijd voor de helft uit frisch groene en ver
dorde bladeren bestaat. Hierdoor is het gras 
totaal ongeschikt voor gazonplant, daar het er 
altijd min of meer slordig uitziet. De halm wordt 
bijna een meter hoog en draagt een rijken bloem-
pluim. 

Ik hoop, dat onze lezers dit mooie gras nog op 
andere plaatsen aantreffen; je kunt er stellig van 
op aan, dat 't daar mooie, oude, eerwaardige bosch-
plekjes zullen wezen. 

JAC. P. THIJSSE. 

de nog wachtenden zich daardoor verplicht gevoelen. 
Mijn vriendelijk verzoek is verder, dat men mij 

van de ontvangst onmiddellijk kennis geve; ik kan 
dan bij uitblijven van bericht onderzoek doen. 
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Vragen en Korte Mededeelingen. 


