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BOTANISCHE AANTEEKENINGEN. 
III. Nog een drietal grassen. 

Bespraken wij de vorige maal eenige Gramineeën, die 
l'eitelijk niet tot de Nederlandsclie flora behooren, ditmaa[ 
zijn een drietal onvervalsehte indigenen aan de beurt. Maar 
vooral' een woordje over de plaats, waar ze om Hotterdam 
voorkomen. Lage, dicht bij de Maas gelegen stukken grond, 

die opgehoogd moeten worden, omgeeft men met een 
dijkje en spuit ze daarna vol met modderig zand, dat op 
verschillende plaatsen uit de rivier gebaggerd wordt. Het 
eerste jaar zijn dergelijke terreinen niet te begaan en nog 
geheel van plantengroei ontbloot. Het volgende jaar zijn ze 
echter wonderbaar snel met planten bedekt, en zooals wel 

te begrijpen is, zijn er Vele bij, die op zandgrond of in hel 
water thuis behooren. Nu wordt de grond steeds droger. 
Een aantal planten, die een vochtiger standplaats verkiezen, 
houden het niet uit, doch enkele andere passen heel zich 
eigenaardig aan die veranderde omstandigheden aan. Onder 
de grassen, die dit doen behooren: Glyceria fluitans H. Br. 
en Cataln'osa uimatica P, }i 

De eerste, in alle slooten om Rotterdam zeer algemeen, 
wordt op vochtige standplaatsen ruim een meter hoog met 
een sterk vertakte naar één zijde overhangende pluim, die 
soms een lengte van 5 dM. bereikt. Ieder kent dit sierlijke 
gras wel, met zijn lange, smalle aartjes, waarvan de bloe
men eenigszins van elkaar verwijderd zijn en na Tijpheid 
gemakkelijk van de broze aarspil afbreken. Zoolang de bodem 
nu vochtig is, groeien dergelijke planten ook op dien op
gespoten zandgrond. Maar is een volgend jaar de grond 
droger geworden, dan vindt men bijna geen normale exem
plaren meer, doch in zeer groot aantal de liiernevens afgc-
lieelde variëteit: B. loUacea-Frics. De pluim is niet meer 
vertakt, doch hoeft zich tot een aai1 of tros gereduceerd. 

Dikwijls is deze aar nog lang, maar op de droogste plaatsen 
vindt men er met 3 of- 4 armhlocmige aartjes (de var. 
puntila. Wiin. ii. Gvali.) 

Deze aartjes hebben overigens denzelfden vorm als lij de 
oorspronkelijke planton. Die vormen dicht opeenstaande zoden 
en gelijken dan wel wat op hilium perenne. Deze variëteit 
heeft heel wat systematische verwarring gesticht. Er bestaan 
namelijk bastaarden tusschen (Hi/cerin lliiitam en Loliuin 
perenne, evenals tusschen Festuca pratensis en Lolium perenne, 
die veel op dé genoemde var. gelijken. Uovendien bezitten 
Festuca arundinacea en Festuca pratensis dergelijke Loliacea-
vormen. Dat hierdoor een groote verwarring ontstaan moest, 
zal ieder begrijpen, die wel eens geprobeerd heeft, derge
lijke vormen thuis te brengen. Doch hierover een anderen 
keer. 

Met Catahrosa aquatica gebeurt ^hetzelfde. Ook dat gras 
is in de omgeving van Rotterdam zeer algemeen. In de 
polderslooten kan men het in Juli en Augustus in menigte 
vinden en moerassig land is er soms paars door gekleurd 
De in hol water drijvende of halfondergedoken exemplaren 



B O T A N I S C H E A A N T E E K Ë N I N G E N . 217 

zijn zeer lang, schieten uit alle knoopen wortels en vormen 
zoo langgerekte planten met groote pluimen, wier heen-
en weergebogen takken vol paarse tweebloemige aartjes 
zitten. (Er is in Duitschland een variëteit gevonden met 
3-5 bloemige aartjes. Wie vindt ze in ons land eens ?) Op 
den steeds droger wordenden grond, neemt de plant een 
geheel andere gedaante aan. De bladen, die bij de in het 
water groeiende exemplaren breed en plat zijn (wij hebben 
ér wel die 8 m.M. breed zijn,) worden zeer smal en rollen 

(w 

Poa pratensis L. var. costata Hartm. 

zich een weinig in. Sommige plantjes krijgen zelfs draad-
vormige bladen. Ook de stengel is niet meer slap en neer
liggend, maar kort (8-20 c.M.) en stijf en staat recht op. 
De pluim is sterk gereduceerd en bevat slechts weinig, meest 
één bloemige aartjes. Deze lage zodenvormende plantjes 
bedekken op sommige plaatsen groote oppervlakten van 
den bodem, zoo dicht aaneengesloten, dat weinig andere 
planten het er tusschen uithouden. 

Het schijnt dat deze variëteit B. iiniflora S. F. Gray., öf 
niet algemeen is, öf dat er weinig op gelet is. Ze komt in 

in Engeland, Denemarken en Duitschland vooral langs het 
strand voor. Vandaar dat ze door sommigen voor een af
zonderlijke soort met beperkte geografische verspreiding-
wordt aangezien. Doch ook in Duitschland heeft men ze 
verspreid in het binnenland waargenomen op droge plaatsen. 
Of ze bij ons als strandplant voorkomt, is ons niet bekend 
wij hebben ze er nooit gevonden. Of ze er voorkomt en 

, hoever zij zich langs het strand verspreidt is een van de 
vele vragen, die do Nederlandsche floristen nog te beant
woorden hebben. 

En nu het derde gras. Ook dit vonden wij op opgespoten 
terrein, doch dit is nu geen typische groeiplaats, integendeel 
het aangevoerde zand zal wel oorzaak zijn, dat deze plant, 
die in de duinen thuis behoort, ook hier gevonden wordt. 
Het is Poa pratensis L. var. costata Hartm. Op het eerste 
gericht denkt men met Poa annua te doen te hebben. Trekt 
men ze echter uit, dan vindt men een wortelstok, een 
orgaan, dat Poa annua niet bezit en dat daarentegen tot de 
typische kenmerken van Poa pratensis behoort. De pluim 
bezit echter de eigenaardigheid, dat de onderste lakken alleen 
staan, of 2 bijeen. Dit is te meer opvallend, daar alle 
overige in ons land voorkomende vormen een pluim bezitten, 
waarvan de onderste takken ten getale van 3 of meer 
bijeen staan. De pluim is eivormig, meest iets stijf en vrij 
dicht. De aartjes, bijna alle 3-bloemig, zijn violet gekleurd. 
De plant is laag (i'/a—2l/2 d.M,), met korte scherp gekielde 
bladen. De bovenste scheeden vertoonen öf geen öf een zeer 
kleinen bladspriet. 

Deze variëteit, die onder den naam Poa costata Schur als 
afzonderlijke soort wordt opgegeven, schijnt tot nog toe 
alleen waargenomen te zijn langs de Oostzeekust op vochtig 
zand of aan de oevers van strandmeeren. Ook wij vonden 
zo. reeds in 1906 in de duinen te Oostvoorne en later aan 
den Hoek-van-Holland. 

Bottenlam. JANSEN en WACHTER. 

Jac. Gatsstraat 33A. 

ONZE WINTERFLORA 
in December Ï909 en Januari J9I0. 

W e schrijven 13 Januari 1910 en zijn dus midden in 
den win te r . . . . lijd. Wel liggen enkele hagelkorrels 
ginds en her verspreid, wel is aan de schaduwzijde 

van slooten, greppels en dijken de grond met een hard 
korstje bedekt, doch 't zonnetje schijnt zoo helder, zoo warm, 
of we half April zijn. Veel vorst hebben we niet gehad, en 
't is of in de natuur niets zich om den zoo vergevorderden 
tijd bekommert, ja, 't is of veel zich voor de komende 
lente gereed gaat maken. 

Een excursie langs bosch en velden kan in zoo'n milden 
wintertijd als deze nog wel eenige resultaten opleveren. 

Aan de zuidzij van een muurtje zie ik een helder bloem-
hoofdje van de Goudsbloem (Calendula), schoon niet zoo 
mooi als midden in het bloeitijdperk, dat voor deze plant 
omstreeks Juni—Augustus is. Daarnaast prijkt nog, wel 
ietwat door een nachtvorst verflenst, een violet bloempje 
van het Kaasjeskruid (Malva silvestris). 

Op de weide steekt het Madeliefje., (Meizoentje, Margeriet, 
Meliefke, Landjebloem, Koeienbloem, Kransje of Fennebloem; 
Bellis perennis) zijn bloemhoofdje uit het wortelrozet; 
't bloemsteellje is niet meer dan 2 cM. lang; 't is of de 
plant het kopje niet hoog durft opsteken, opdat het bij een 
vorstige nacht weer in de wortelstok terug kan kruipen. 


