
7S DE LEVENDE NATUUR. 

1. Opening door den Algemeenen Voorzitter, den heer H. Heukels. 
2. Voordracht van Prof. Hugo de Vries. Onderwerp „Duinflora*, 
Avondvergader ing om half negen precies in de Rontonde van het 

gebouw van den Dierentnin. 
1. Voordracht van Dr. A. A. Pulle te Utrecht, over de Flora van de 

Nederlandsche Koloniën en bezittingen. 
Deze voordracht zal worden opgeluisterd door lichtbeelden met den epidia-

scoop van Zeiss. 
2. Kinematograafvoorstelling van natuurhistorische films. (De onderwerpen 

zullen nader bekend gemaakt worden. 
N. B. Het gebouw van den kunstkring ligt in de onmiddellijke nabijheid 

van het Staatsspoorstation en is van het Hollandsche Spoorwegstation te be
reiken met lijn 1 der Electrische tram tot „Het Plein". Van daar is het een 
paar minuten gaans verwyderd. 

De leden der Nederlansche Natuurhistorische Vereeniging hebben tot de 
Biologische Tentoonstelling en tot bovengenoemde vergaderingen uitsluitend 
toegang op vertoon van hun diploma-1910. Zonder dit bewijs wordt niemand 
toegelaten. 

Introductie wordt niet toegestaan. 
De toegangsprijzen voor het publiek zijn: 
15 Juni 50 et.; 16, 17 en 18 Juni 25 et.; 19 Juni (na 12 uur) 10 et.; 20 

21 Juni 25 et. 
De prijs van een doorloopende toegangskaart is / 'S.—. 
Ten allen tijde kan ieder zieh als lid opgeven bij Dr. H. W. Heinsius, 

Vondelkerkstraat 10, Amsterdam, of bij H. R. Hoogenraad, Rijswijk, Sercretaris 
der Regelingscommissie. H. 

WIE DEN GEUR AAN HET HOOI GEVEN. 

LLK menschen, wier reukorgaan nog niet totaal afgestompt zijn door overmalij,' 
rooken of door een chronische verkoudheid, zijn het er over eens, dat er 
weinig geuren bestaan, zoo aantrekkelijk als de lucht van versch, pas 
gedroogd hooi. Nu weet ik zeer goed, dat dit oordeel lieïnvloed wordt door 
lal van bijomstandigheden: men is liuilcn In de vrije natuur, het is de mooiste 
tijd van het jaar, men is in prettig gezelschap, in het hooi rust men ?oo 

heerlijk, vooral na een ielwat vermoeiende tietstocht enz., maar toch, afgescheiden van alle 
andere factoren, zal de meest nuchtere droogstoppel moeten erkennen; hot versche hooi 
heeft een heerlijken geur, sterk herinnerende aan dien van onze-Iieve-vrouwen-l)edstroo of 
van meiwijn. Echter blijken bij nader onderzoek tang niet alle grassen zoo welriekend te 
wezen. In hoofdzaak zijn het er twee, die de aromatische hooilucht veroorzaken; de eene is 
het reukgras (Anthoxanthum odoratum L.), de andere het veenreukgras (Hierochloa odorata 
Whlnbg). 

Verreweg de algemeenste vau de twee en bijna overal te vinden is het reukgras. leder, 
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die de moeite neemt, eenige oogeublikken rond te kijken 
in weilanden of langs wegen en dijken, zal zonder twijfel 
tal van gezellig groeiende grasjes opmerken, met smalle 
blaadjes on eindigende in een bruingele aar, waaraan 
in den regel bovenaan eenige meeldraden uitsteken met 
groote a;-vormige helmknopjes. Tien tegen een is dit 
het gezochte reukgras Wie omtrent zijn vondst zekerheid 
wil hebben, moet de moeite nemen don «aar» wat nader 
te bekijken. Doet hij dit, dan zal hij zien, dat de »aar« 
eigenlijk geen aar is, maar feitelijk bestaat uit tal van 
zeer korte zijtakjes, die de bloempakjes dragen. Nu zijn 
deze bloempakjes ook weer eenigszins afwijkend gebouwd 
en hierdoor gemakkelijk van die van andere grassen te 
onderscheiden. Het gewone recept voor een grasbloem: 
twee kelkkafjes, twee kroonkafjes, drie meeldraden en 
één stamper met twee stempels moet hier veranderd 
worden in : vier kelkkafjes, twee kroonkafjes, twee meel
draden en één stamper met twee stempels. Als ik nu 
nog zeg, dat de twee bovenste kelkkafjes geheel behaard 
zijn, dan zal het zeker aan niemand moeite kosten, met 
behulp van neus en oogen, dit aardige gras te determi
neeren. 

Vrij wat minder algemeen dan Anthoxanthum is 
het veenreukgras. Zooals de naam al doet vermoeden, 
moeten wij er, om dit te vinden, een paar natte voeten 
aan wagen en het een of ander moerassig veentje binnen
dringen. Doen we dit, dan zien wij er hoogstwaarschijnlijk 
eenige grasjes groeien, oppervlakkig wat gelijkende op 
het straatgras, doch hooger en forscher en met een 
mooie pluim van sierlijke, geel-bruine bloempakjes, die 
aan fijne, gekronkelde steeltjes hangen. Dit is dan het 
veenreukgras. Wie een fijnen neus heeft, kan zich door 
den aromatischen cumarinegeur reeds van verdere deter

minatie vrijstellen. De minder 
bevoorrechten kunnen echter 
de ontleding der bloempakjes 
niet ontberen. Nu is deze be
werking bt) ditgrasje vrij wat 
lastiger dan bij het reukgras. 
De bloempakjes toch zijn ta
melijk klein. Een paar naalden 

Bloempakje van Veenreukgras. 
I en II mannelijke bloem. 

III. Tweeslachtige bloem. 

en oen goede loep doen echter wonderen en spoedig zien wij, da 
elk pakje bestaat uit drie, afzonderlijke bloempjes (op de teekening 
wat ver uit elkaar gehaald ; in werkelijkheid zitten ze dicht op 
elkaar!), waarvan alleen het bovenste stamper en meeldradenbe/.it^ 
de twee anderen hebben öf alleen meeldraden of ze zijn ledig. 
Het aantal meeldraden van elk bloempje bedraagt ook hier weer 

twee. Zooals men ziet gegevens genoeg om ook deze grassoort met 
zekerheid thuis te brengen! Meestal zullen de geur en het gekron
keld zijn der bloemsteeltjes op zich zelf al kenmerkend genoeg zijn. 



DE LEVENDE NATUUR. 

Deze twee grassen nu geven in 
hoofdzaak den geur aan het hooi. Wij 
hopen door het schrijven van dit stukje 
sommigen opgewekt te hebben, deze 
twee geormakers eens op te zoeken 
en te hekijken. Misschien gaan enke
len wat verder en bestudeeren ook 
andere grassoorten, van welke studie 
ze geen berouw zullen hebben. Want 
nog veel te weinig menschen weten, 
wat een beauties er onder de gras-
mineeën te vinden zijn, even mooi 
als de fraaiste bloemen en heerlijk 
stijlvol opgebouwd. Wrie deze eens in 
handen heeft gehad zal zich den tijd, 
besleed aan het moeilevol uitpluizen 
van kleine bloempakjes, nooit be
klagen, doch integendeel altijd weer 
met verlangen uitzien naar den bloei
tijd der grassen. 

Amsterdam. L. DORSMAN Cz. 

VRAGEN EN KORTE 
MEDEDEELINGEN. 

LITERATUUROVERZICHT. 
pDie grösstinögUche AnniihornnK dos 

menschltchcn Geistos an «lio Ciegensüiuiln 
der Nulur mussen wir erreichen, und wir 
sollten uns mit die Krscheinungen dor 
Natur in Htinnonie sotzon.« 

y'<£)/0 Pl*of" M A O N U S ' 

Walmeer een Hiologisch boekwerk 
van niet al te grooten omvang wi'tkr-
lijk superieur zal zijn, dan meel er van 
een onderdeel van liet vak slechts in 
zoo'n werk sprake zijn, want hel la 
gegeven de omulputleli jke ri jki lom iler 

natuur lot in de kleinste onderdeelen toe, gewoonweg ondneulijk om amlers een werk te 
verkrijgen dat voor den natuurhistoricus werkelijke waarde bezit. 

Als men de vele populair-wetenschapiielijke boeken doorkijkt, die zich noemen «lirilislt 
Birds», «üentschland's Viigek, «Tiere der Ileiinab., etc. e tc , dan ziet men vaak zelfs nog 
dat slechts enkele species in zoo'n ni^U'nialixfli-lirilnclil werk behandeld zijn en héél enkele 
met meer of minder succes afgebeeld, 'terwijl andere slechts even worden aangestipt en vele 
worden doodgezwegen. l>an vraagt men zich af waarom de schrijver toch eigenlijk dit beek 
uitgaf. Welk nut heeft het dan voor lezers van welken kring ook! Zéér eigenaardig slaat 
dan dikwijls in de voorrede te le/.en, dal de schrijver de «voornaamste» (!) vormen slechts 
heeft behandeld, net alsof elke soort niet even «voornaaim is tegenover de natuur, en elke 
variatie niet even interessant en merkwaardig, elk verschijnsel niet even frappant. Aan deze 
manier van onzuivere natuurbeschouwing is het te wijten, dat vele natuurversclujuselen en 
vormen van planten, dieren en delfstolTen öf totaal onbekend blijven bij het belangstellend 
publiek öf zeer zelden bestudeerd zijn; zoo zal zoo'n ornithologisch werk lang en breed uit
weiden over de geelgors, en de ortolaan, maar zwijgen over de cirlgors; er wordt van dezen 
laatsten vogel hoogstens gezegd dat hij veel op geelgors gelijkt (wat alleen door totale leeken 

VEEM REU KCRAS. 


