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OVER POLYCNEMUM MAJUS A. BR. 

N liet Nederlandsch Kruidkundig Archief van 1909 komt een zeer verdienstelijk 
artikel voor van de hoeren .lansen én Wachter over liet ZOO interessante gesiaütit 
Polycnemum. l>ij de behandeling van onze eenige inlandsche soorl de Polycitemum 
arvense, komen zij tot de conclusie, dat ook de P. mojMs als inlandsch moet worden 
aangemerkt. 

Waar nu Polycnemum majus nok door ons hier te lande is aangetrollen, 
willen wij daarover nog iets In '1 midden brengen. Daarbij zullen wij, om duidelijk te zijn, 
enkele overwegingen van de heeren Jansen en Wachter moeien aanhalen. 

In -1909, bij do exploitatie van de handelsterreinen om Amsterdam met. eenige mijner 
leerlingen, vonden wij een plant, die door de jongeren dadelijk voor Setlsolo Kali werd Uit
gemaakt, zoo typisch was de plant. Daar ' t echter duidelijk bleek dat de ptanl een Polycnemum 
was, nam ik deze mede voor het herbarium. Doch bij de controle der kenmerken bleek, dal 
't de Polycnemum arvense niet kon zijn. 

Na aanteekeiiiug van enkele eigenschappen aan de levende plant waargenomen, werd 
de plant voorloopig opgeborgen met de bemerking, dat de plant zeer waarschijnlijk lol majus 
moest behooren. Op mijn vraag aan de heeren Jansen en Wachter of 1'. majus reeds eerder 
in ons land was waargenomen, hadden zij de vriendelijkheid mij hun artikel over Polycnemum 
toe te zenden, wa.-irvoor ik hen zeer dankliaar ben, daar ik hun ervaringen nu met de mijne 
kan aanvullen. 

Zooals zij zeggen komen er in 't herliarinin der Ned. Bot. Vereeniging vele exemplaren 
VOOr van 1'. arvense die in zooverre afwijken van de typische plant dal de sejinlliladeu 
duidelijk langer zijn dan "t Woetndek BO worden deze exemplaren aangezien voor overgangs
vormen tol 1'. majus. Ook 'I te Werkendam gevonden ex heeft iets grooter vruchten en zou 
liesl tol I'. imijus kunnen behooren. Jammer dat wij bij ons levend ex. nagelalen hebtien 
de vruchten te melen, maar nn hebben wij van de taden de lengte bepaald. Voor de lengte 
der rijpe (dus zwarte) zaden vonden wij la/4 m.m. Hel is dus duidelijk dat wij bij de 
rijpe vrucht, vooral in versehen toestand, lot een lengte komen van hijiid 2 m.m., daal' de 
vruehlwand ook meetelt en wel dubbel 

De opgave van KocK, dal de de vruchten van P. majus, eens zoo groot zijn als die van 
P. arvense, komt dan vrijwel uil. Volgeus Jansen en Wachter is deze opgave wel wal sterk, 
maar gezien onze plant komt 't ons voor, dat Koeh deze opgave werkelijk ook kan hebben 
waargenomen. 

Wal de lengte der schutbladen betreft vonden we bij ons exemplaar sóhutbladeh die 
de helft langer zijn dan 't bloeradek, zoodat we wel mogen zeggen dat ze zeer duidelijk 
langer zijn dan 'I bloemdek. 

Voor de diagnose van P. majus plaatsen we dus het volgende op den voorgrond. 
Voor 't juiste bestemmen van Polycnemum spec, zijn rijpe vruchten noodzakelijk, zijn deze 

aanwezig, dan heelt men in dé grootte dier Vruchten een voldoend kenmerk om de soorleu 
uit elkaar te houden. Verder heeft men In de grootere lengte der schutbladen, en in den 
sterk aan lypischen Salsola Kali herinnerenden ha-bilus, een verderen steun om lol I'. majus Ie 
mogen besluiten. 

Waar 't aan Jansen en Wachter gebleken is, dat hun exemplaar (van Gf. Broers Kromme 
Rijn) werkelijk tot 1'. majus behoort, kunnen wij dus op grond van 'I boyengezegde als 
tweede vindplaats Amsterdam opgeven. Wij meenen door 'i medegedeelde bijgedragen te 
hebben om de belangstelling in dit aardige geslacht, door Jansen en Wachter aanlievnleu, te 
doen stijgen. 
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