
Poging tot een systematische indeeling van de

vormen van

Bromus unioloides (Willd.) H. B. K.

die in Nederland waargenomen zijn.

Daarna heb ik getracht, zoo veel mogelijk litteratuur

en materiaal bijeen te brengen. Wat het eerste betreft,

Reeds vroeger wees ik in het Ned. Kr. Arch. (1915

pag. 191) op de vormenrijkdom van deze adventieve

Bromussoort. Naar aanleiding van de daar genoemde var.

pubescens Kloos, schreef Dr Thellung mij, dat reeds

een Br. U. var. pubescens Hack. bestond, beschreven

in Stuckert Anal. Mus. Nac. Büenos Aires ser. 3a t.

XIV pag. 173 (1911) en zonder naam ook reeds aan-

geduid door Zobel Vorarb. Fl. Anhalt II (1907) pag. 74

en in Fedde IV (1907) pag. 301. In de correspondentie,

die hierop volgde, was Dr Thellung zoo vriendelijk mij,

naast een groote lijst van litteratuuropgaven, ook een

door hem provisorisch opgestelde indeeling te zenden, met

verlof deze te publiceeren.
Over een zestal vormen, die ik aan Prof. Hackel zond,

had deze de goedheid te melden: „Die Formen dieser Art

sind sehr zahlreich und noch gar nicht systematisch geklärt.

Ich kann in den vorliegenden Formen keine bisher publi-

zierten Varietäten erkennen ausser in No. (5) die var.

brevis Hack. (Br. brevis Steud). No. (1) stimmt nicht

genau mit var. pubescens, das Fragment (bestaande uit

slechts één aartje, van bovenvermelde plant) reicht nicht

zur Bestimmung aus.”
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daarin ben ik, ondanks de moeite die de heer bibliothecaris

van het Kol. Inst. te Haarlem, zich in dezen voor mij

getroostte, en waarvoor ik hem gaarne hier mijn besten

dank betuig, slechts zeer matig geslaagd. Tevens breng

ik hier dank aan Mejuffrouw Ogterop en de heeren

Heukels, Henrard, Jansen, Lako, Schipper en de Wever,

voor de bereidwilligheid, waarmede zij mij hun herbarium

materiaal ter inzage zonden en mij _bij het verzamelen van

litteratuur hielpen.

Het lijkt mij, met het oog op de moeite, die het gekost

heeft om ze te verzamelen, gewenscht in de eerste plaats

een overzicht van de litteratuur te geven.

Kunth. Agrost. Syn. sive Enum. Gram. Tomé I (1833)

pag. 415.

B. unioloides H. et K. (Nov. Gen. et Spec. I (1816)

pag. 151).

Culmo glabro: panicula ramosa, secunda; ramis

verticillatis, rhachi, foliis, glumis paleisque scabris;

spiculis lineari-oblongis, compressis, sub-10-floris;

arista brevi (Kunth).

= Schenodorus unioloides Roem. et Schuit.

Syst. veg. II (1817) pag. 708.

= Festuca quitensis Spreng. Syst. I (1825) pag. 356.

B. Willdenowii Kunth.

Panicula nutante, patula; spiculis oblongo-lanceolatis,

compressis, 8-floris, muticis; foliorum vaginis apice

barbatis; radice flbrosa (Willdenow).

= Festuca unioloides Wil ld. Hort. Berol. I. 3.

t. 3. (1806) Enum. (1809) pag. 115. Poirret Ency-

clop. suppl. II pag. 636.

= Ceratochloa unioloides P. Beauv. Agrost. (1812)

pag. 75. t. 15. f. 7. R. et Sch. Syst. II pag. 596.

Link Hort. I pag. 155.

Paleae inferne scabrae, breviter aristatae. Caryopsis

paleis adhaerens; vertice triloto, hirsuto. Vix a
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praecedente distincta. An huc B. unioloides var.

ν. foliis vaginisque villosus Ne es. Linnaea VII

(1832) pag, 320. e. Capite b. spel?

B. Schraderi.

Viridis, foliis planis; panicula effusa, pendula; spi-

culis subsexfloris (Schrader) = Ceratochloa pendula

Schrad. Ind. Seminum (1830) et in Linnaea

VI 72.

Praecedenti simillibus, sed ille glaucescit, folia habet

demum involuta paniculam subsimplicem, cernuam,

ramos adpressos et spiculas B—l2-floras (Schrader).
B. Haenkeanus.

Culmo glabro; vaginis scabro-pubescentibus; foliis

hirsutis; ligula ovata; panicula nutante, simplici,

contracta; ramis subsolitariis, spiculam subunicam

suffultientibus; spiculis lanceolatis, sub-6-floris, gluma

inferiore 9-nervia: paleis scabriusculis, aristam multo

superantibus: palea superiore nervis hispido-ciliata.

(Presl.) = Ceratochloa Haenkeana Pre s 1. in

Reliq. Haenk. I pag. 285. Afflnis B. unioloides

H. et K. (Presl.)

B. Preslei.

Culmo glabro: vaginis inferioribus pubescenti-

hirsutis; foliis scabris; panicula secunda, nutante,

simplici: spiculis 7—9-floris; floribus distantibus;

glumis spicula brevioribus 7-nerviis, acutis; palea

inferiore 7-nervia, scabra, aristam 3-plo superante;

superiore carinis ciliolata (Presl.).

= Ceratochloa secunda Presl. in Reliq. Haenk.

I pag. 285.

Afflnis proxime praecedenti (Presl.)

B. strictus Kunth. Gram. 1. 134.

Glaberrimus: panicula erecta, stricta, spiculis lan-

ceolatis, compressis 3-floris, aristatis; foliis fllifor-

mibus. (Poirret).
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= Festuca stricta Poirr. Encycl. suppl. II pag. 636.

= Ceratochloa boryana R. et Sch. Syst. II pag. 597.

Festucae unioloidi afflnis (Poirr.)

Gay. Flora Chilena VI (1853) pag. 438.

B. unioloides.

B. caespitosus, perennis, culmis erectis, glabris; foliis

planis, ligula ovata, denticulata; panicula erecta

2—12 pollicari, ramis rigidis, solitariis vel 2—4

verticillatis; spiculis erectis, lanceolatis, valde com-

pressis 5—6 floris; glumis ovato-lanceolatis, acutis,

floribus arcte imbricatis, argute carinatis, 5—7 linea-

libus; palea inferiore elliptico-elongata sub 11-nervia,

nervis prominentibus, sub-apice brevissime bilobulato

aristata, arista brevissima vel H/V—2 1/a
lin. longa;

palea superiore bicuspidata; staminibus 3. antheris

ovata-elongatis Vs lin. longis; ovario trilobo: lobo

antico posterioribus elargatis paulo breviore.

Volgt een uitvoerige Spaansche beschrijving.

B. Haenkeanus.

Latijnsche en uitvoerige Spaansche beschrijving

gevolgd door:

Esta especie es vecina del Br. unioloides. Y no sé

yo si es suficientemente distincta por sa ligula

oblonga, sus espiguillas pauciflores y ovales, sus

glumas y sus flores obtusiusculas, con nerviosidades

no prominentes, sus aristas muy cortas, y su palleto

superior solamente bidentada. He descrito la especie

unicamente por mis ejemplares, que son del todo

conformes a los de Haenke del herbario de senor

de Martius Presl en su description du a su planta

espiguillas lanceolades
y con 6 flores.

B. stamineus.

B. caespitosus, perennis, culmo erecto, 2 pedali,

superneanguloso, foliis planis, latis, 5 —8 pollicaribus:

ligula brevi, rotundata: vaginis inferioribus pilosis,
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Nederl. Kruidk. Archief. 1917. 11

panicula 8 pollicari, patula, ramis rigidis, non

pendulis: spiculis erectis, valde compressis, 4—6

floris, lanceolatis 9—12 lin. longis, viride-violaceis;

glumis acuminatis, subulatis; floribus jmbricatis

argute carinatis 5—6 lin. longis; palea superiorc

angustissima, bicuspidata; staminibus 3; antheris

linearibus 2 ]/
2
—3 lin. longis; ovario triangulari-

trilobo, lobis posticis truncatis elongatis, antico

tuberculiformis, minimo, longe hispido.

Volgt uitvoerige Spaansche beschrijving.

Philippi. Catalogus Plantarum Vasc. Chilensium (1881).
B. catharticus Mol. Ed. II pag. 279. Vahl, Symb.

II pag. 22. Kunth. En, I pag. 417.

Syn.: stamineus Desv.

chilensis Trin. Linnaea X pag. 304 =

unioloides H. B. K. fi. ex. Desv.

B. Haenkeanus Kth. En. I pag. 146. Gay VI
pag. 439.

Syn.: Ceratochloa Haenkeana Presl.

lithobius Trin. Linnaea X
pag. 303 =

unioloides H. B. K. [3.

B. Mango Desv. Gay VI 436 t. 82.

mollis Brogn. Duper. Voy. = unioloides H. B. K.

sc. ex. Desv.

B. unioloides H. B. K. Nov. Gen. I pag. 115. Gay

VI pag. 438. Kth. En. I pag. 415.

α. elata syn.: mollis Brogn.

β. humilis syn.: chilensis et lithobius Trin.

Hiermede zijn we aan de variëteiten begonnen. Daarvan

vind ik nog bij:

Gay. 1. c.

var. α. elata. Panicula laxa, 6—42 pollicari, ramis

elongatis, gracillibus. B. unioloides H. B. K. Nov.

Gen. I pag. 151 ex. specim. Bonplandiano! B. mollis

Brogn. in Duper. It. Bot. (non L.).

var. β. humilis. Vix pedalis, spiculis approximatis,
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pedicellis brevibus strictis. B. lithobius Trin. in

Linnaea X (1835) pag. 303. B. chilensis Trin. in

Linnaea X (1835) pag. 304.

Studeert. Contribución al conocimiento de las
gra-

minaceas argentinas (1904) pag. 144 et Segunda contr.

etc. in Anal. del. Museo. Nac. de Hist. nat. d. Buenos

Aeros. Ser. III t. VI pag. 527.

var. montanus Hack. Differt a typo, culmo humili

(vix 20 cM. alto), panicula brevi (vix 6 cM. long.)

stricta contracta ramis brevissimis erectis unispicu-

latis (Stuck. Herb. arg. No. 10855).

var. brevis (Steud.) Hack. = Bromus brevis Steud.

Syn. I pag. 326 = Ceratochloa brevis Steud.

Praecedente similis, vaginis foliisque patule hirsutis

diversus. (Stuck. Herb. Arg. No. 12045).

Ambas variedades se asemejan mucho a la especie

progenitora y suministran buen forraje.

fm. typica cleistogama Hack.
.

En esta forma las flores quedan cerradas y las

'anteras minusculas (de 0,5—0,7 mM. de largo)

estan asentadas inmediatas sobre las cicatrices, y

en dondese las encuentra aün después demarchitarse.

fm. chasmogama Hack.

En esta forma, desconocida basta la fecha, las flores,

en contraposición de la forma anterior, se displiegan,

las glumas se abren y las anteras bien perceptibles

(de 3 mM. de largo) sobresalen de las glumas.

subfm. achalensis Hack. et Stuck. nov. sf.

Aun no nos fué posible establecer las difcrencias

exactas entre la forma typica y la subforma peculiar

demacrada.

var. humilis Desv. (non Speg.)

Variedad que se distingue por su menor altura, por

su panoja corta y contraida y sus ramitas uni-
p

espiguilladas.
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var. pubescens Hack. (apud Stuckert [1911]).

Differt a typo, glumis fertilibus pubescentibus.

Zobel in Fedde Rep. IV (1907) pag. 301.

var. typicus Zobel.

Pflanze etwa 25—50 cM. hoch. Blatter meist 1—2

seltener 3—4 mM. breit, meist reich bewimpert.

Rispe 10—15 cM. lang, gedrungen und aufrecht,

oder lockerer und etwas überhangend. Rispenaste

etwa bis 6 cM. lang aufrecht anliegend. Rispenachse

und Aesten rauh behaart oder kahl. Aehrchen

etwa 10—45 mM. lang. Speltzen kahl oder kurz

behaart meist grannenlos. Entspricht im algemeinen

der in A. u. G. Syn. II
pag. 627 beschriebenen Form.

var. major. Zobel.

Pflanze in allen Teilen gröszer. Höhe bis 90 cM.

Blatter bis 6 mM. breit, kahl oder kurz haarig.

Rispe bis 30 cM. lang überhangend. Die langere

Rispenasten bis 16 cfvL lang, etwas abstehend.

Aehrchen meist 3,5 cM. lang, begrannt, meist kahl.

Ob übereinstimmend mit Ceratochloa pendula

Schrad.?

Jansen en Wachter in Heukels Flora v. Ned. I

(1911) pag. 543.

(3. oligostachyus Wachter et Jansen.

met aarvormige bloeiwijze, die slecht uit 2—3

armbloemige, kort gesteelde aartjes bestaat, terwijl

de geheele plant 1 —1,5 dM. hoog is.

id. in F. A. des Tombe. Mededeelingen v. ’s Rijks

Herb. Leiden No. 8 (1912) pag. 27.

f. aristata J. en W. (nomen nudum)

en in Heukels Schoolflora ed. 14 (1917) pag. 226:

var. 7 aristatus.

onderste kroonkafje genaaid.

Henrard. Prodr. Flor. Bat. I t. IV (1916) pag. 2387.

var. maior Henr.
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plant zeer groot tot 1 M. lang, forsch, met zeer

breede bladen tot 1,5 cM. breed. Pluim met zeer

groote en breede aartjes, deze 4a 5 cM. lang en

breeder dan bij de type; kelkkafjes tot 2 cM. lang,

kroonkafje genaaid! naald ± 2 mM.

Thellung in litt.:

var. α. pauciflorus Aellen et Thell.

Aehrchen 4—B blütig, kahl oder (subvar. pubescens

Hack. [pro. var.] Aellen et Thell.) ± weich-

haarig. Spelzen zuweilen auffallendolivgrün (f. oliveus

Aellen. spiculis oliveis). Zerfallt in 3 Formen:

1. humilis Desv. (pro. var.) (= var. montanus

Hack.).

2. typicus Zobel (pro. var.).

3. elatus Desv. (pro. var.) (= var. major Zobel

(= Ceratochloa pendula Schrad.).

var. β. multiflorus Aellen et Thell. (= Ceratochloa

unioloides D C. et Pul, Schrad. Ind. sem. (1830)

et is Linnaea VI (1831) Litt. pag. 72. Aehrchen

9—41 und mehr blütig, kurz begrannt.

Het is mij niet gelukt beschrijvingen in handen te

krijgen van de volgende var.,
door Miss Agnes Chase te

Washington aan Dr Thellung opgegeven:

var. glaucescens Nees. Agrost. Brasil. (1829) pag. 470.

var. hirsuta Spegaz. is Revista Facultad de Agron.

y Veter. La Plata 111 (1897) pag. 586.

var. humilis Spegaz. (non. Desv.) 1, c. pag. 587.

var. micrantha Spegaz. 1. c. pag. 630.

var. mpestris Spegaz. Contri: Estud. Fl. Siërra

Ventanna (1896) pag. 76.

var. sanjuanina Hier on. Boletin Acad. nacional de

ciencas de Ia Rep. Arg. e Cordoba IV (1881)

pag. 69.

var. virens Nees. 1. c. pag. 470.
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Wat het onderzochte materiaal betreft, dit bestond uit:

22 exemplaren uit mijn eigen herbarium.

9
„ „

Herb. Henrard.

1
„ „ „ Schipper.

1
„ „ „

Ogterop.

15
„ „ „

Ned. Bot. Ver.

13
„ ,, „ }ansen en Wachter.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het onder-

zoek aangaande; beharing der bladscheeden, beharing, en

breedte van de bladschijf, beharing, lengte en bloemental

van goed ontwikkelde aartjes, lengte v. d. grootste bloem

in het aartje, gemiddelde naaldlengte, habitus en lengte

v. d. pluim, lengte langste pluimtak (met eindaartje), kleur

en hoogte v. d. plant. Andere grootheden, als bladlengte,

aard en lengte der bloemsteeltjes, breedte der aartjes enz.

heb ik weggelaten, omdat zij of zeer constant, of te zeer

van groeiplaats' en ouderdomseigenschappen afhankelijk

zijn, om voor een indeeling in aanmerking te komen.
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2 Scheeden.
1

Blad. Breedte
in

mM. Aartjes. Lengte
in

cM. Bloerfltal.
1

Gr.

bloem
in

mM. Naaldlengte inmM.

j

Pluim, lengte in cM.

i 0 k 3 k 2-2,5 5 15 O-
1

/? rechtop, saamgetr. 10, 11, 13,1 4'/s

2 1 V 3 k 2,2-3 6(7) 17 VI H

3 7 7 i 4-4,5 9-10 23 2-3 uitgespreid 23Vs

4 2 V 6 i 2,5-3 5(6) 22 3-4 smal, interrupt 57

5 2 k 3 k 2.5 6-7 15 2 rechtop saamgetr. 17

6 3,0 V 6 z’ 2,5-3 7-8 15-16 5 uitgespreid 24-30

7 0 w 8 i 2-2,3 5 15 o-V, smal stijf rechtop 20

8 0 v.z 2-4 i 2,5 5 14-15 Vs uitgespreid 12

9 4 V 5 k 2,5-3 4 20 3 saamgetr. knikkend 22-30

10 2 V 1 z 1.3-1,6 5-6 9-10 Vs bijna tros 10-11

11 3 V 3 i 2 3-4 14-15 VI rechtop saamgetr. 4

12 2 V 5 i 3-3,5 8 18 1-1,2 uitgespreid 14

13 0 z 6 k 2,6-2,8 6-7 14-15 VI rechtop saamgetr. 18

14 0 V 8 k 3,2-3,5 7 18 saamgetr.-iets uitgespr. 20-25

15 0? k 6 k 4.5-5 (8)10 23 2-3 uitgespreid 29

16 0 w 5-6 k 2,6-3 7-8 17 1 17

17 1 k 4 i 2,3-2,4 7 15 1 smal stijf rechtop 22-24

18 2 k 6 k 2,8-3 9 17 2-3 20

19 4 V 6 i 2,8-3 6-7 17 VI saamgetr.-uitgespr. 15-16

20 4 V 4 k 2,2-2,8 5 15 VI smal rechtop 1Ö

21 2 k 3-4 k 3,2 10(11) 16 VI knikkend, uitgespr. 26

22 4 V 6 i 2>-2,4 4 14-15 Vs uitgespreid 16

23 2 V 1-2 z 1.2-1,9 8(10) 11 0-V2 bijna tros 10, 8, 5, 11

24 2 V 2 z 1,6-1,8 6 9 V, iets uitgespreid 14-16

25 0 V 8 i 3.1-3,3 7 20 2-3 uitgespreid 25

26 0 V 14-15 i 4,3-4,5 10 21-23 1-2 30

27 3 V 4-5'A. i 2.3 4-5 16 1-2 iets uitgespr. 16

28 3 V 3-4 i 2,2-2,6 5-7 13-15 Vs uitgespr. 6-8

29 1 V 4-5 i 2,2-2,8 7-8 13-17 Vs saamgetr.-uitgespr. 16

30 0 k 6 k 2,4-2,6 5-6 17 Vs uitgespr. 26

31

32

1

4

V 5-6 i 2,6-2,9 6 16-17 VI iets uitgespr.-saamgetr. 17-14

33 4 V 3 k 2,5-2,7 6 16 Vs saamgetr. 15-16

34 4 V 4-5 i 2,6-2,8 6 15 Vs uitgespr. 14

35 4 V 4 i 2,8 6-7 15 Vs H

36 0 V 3-5 i 2,6 7-8 15 VI 12-14

37 3 V 3 i 1.5-1,8 3-4 13 0-Vs saamgetr. smal 6

38 1 V 3-4 k 1,8-2,1 5-6 14 VI uitgespr. 13

39 2 V 3-5 i 2,8-3 6 18 1
.,

22-24



?! *5

Hoogte in

cM.

Beharing der scheeden
aangegeven door

de cijfers 0 — kaal 1. 2, 3, 4 verschillende

Opmerkingen.
dichtheid van beharing. Bladen k =kaal.

o • v = verspreid behaard, w = gewimperd.

to U

O)

c
c Kleu

CO
”

z —

zachtharig. Aartjes k = kaal, i = iets

k-J
ruw, z = zachtharig.

4V
2
-6

7 1/,

12

15

7V,-8

type
donker

25-45

60

vier jonge en één rijp exemplaar,
rijp.

licht ? niet rijp, onvolledig verzameld.

type 97 sterk overhangend, monstrum?

tt

50 meeldraden hangen er uit.
16

s%
,,

80-100 overhangend, jong.
grauw

7 jong, aartjes zeer smal.

type 38 rijp.
15

3,5
>,

115-96 rijp, min of meer f. picta.
grijs 41 teer, stengel iets behaard.

2
type 7-14 rijp.

/ 45 + onvolledig verzameld.
/ 50 aartjes gekleurd, scheeden rood, stengel behaard, vooral

ii

18
50 +

in de bloeiwijze.
>, stengel krom, aartjes gekleurd, meeldraden uithangend.
tt

70 + onderste deel ontbreekt.

11

9V,

tt
77 stengel iets behaard onder de bloeiwijze, sterk er in.

grauw 81

83
jong, aartjes zeer smal en dicht, plant stijf rechtop.

7-9
type 62-60

4 17
12
7

4,3

5-3

10

18

grauw
licht

85

40

aartjes sterk lancetvormig, dichtblocmig.
slap.

grijs 30, 42. 45 teer, stengel behaard, zie no. 10.

tt

donker
70

„
nauwelijks behaard of kaal, zie no. 10.

75 hard, jong.

type 90 zeer ruw en hard, in de bloeiwijze vrij sterk behaard,
monstrum.

/

3-4

5-7

tt
60 zonder etiket, jong.

,t 11, 18,22,25 een rozetvormig liggend ex.

licht

60, 50 monstr. bracteatum.
10

7-6
90 slap.

donker 58,39 stijf rechtop.

6
type 45 nagekomen zijstengels, hoofdstengels afgebroken.

» 50

50

ook jong ex. dit saamgetrokken.

5-8
43-33

3.3

5-6
1 1-12

15

33

65
aartjes smal.
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Z Scheeden. Blad. Breedte
in

mM. Aartjes.
B

p
J

Bloemtal.
Gr,

bloemen
in

mM. Naadlengte
in

mM.
Pluim, lengte in cM.

40 7 k 4 i 2,8-3,2 4-5 22 3 uitgespr. 40

41 i V 3 i 2,5 7 14 1 saamgetr. 15 1 /.,

42 2 V 5-8 i 3 6 22 1 uitgespr. 19-20

43 0 k 4-3 i 2-2,3 4-5 15 saamgetr. 18

44 0 V 3-4 i 2-2,4 6-7 15 0-V2 uitgespreid 11

45 1 V 4 i 2,4-2,8 6 14-16 V2
-1 12-13

46 2 V 4-5 i 2,6-3 6-7 17 Vrl 8-9

47 3 V 3 i 2,1 3-4 15 1 H

48 3 V 3-4 i 3.2 6 19-20 2 iets uitgespr. 15-16

49 0 k 5Vo i 3.3 8 20 1-2 23

50 2 V 3-5 i 2 2-4 14 V?
-1 saamgetr. (uitgespr.) 5 1

/2

51 1 k 6-7 i 3,5-4,5 9-10 23 3 uitgespreid 33-25

52 4 V 3-5 i 2,4-2,8 6(11) 18 1 19

53 0 k 4-5 k 2-3,5 5-8 18-19 1 iets uitgespreid 14-16

54 0 k 3 k 2,6-3 7 14-17 1 uitgespreid 11

55 2 V 4(6) k 2,6 4-5 18 1-2 saamgetr., iets uitgespr. 18

56 0 V 3 k 2-2,4 4-5 15 V2-I iets uitgespr. 13

57 4 V 5 i 2-2,4 5-6 14 Vr 1
„ .,

13-17.

58 3 V 5 k 3-3,3 6 18 1 uitgespr. 23-9

59 1 k 6 i 2,2-3,3 11 17 3 iets uitgespr. 25

60 2 V 7 k 2,8 3-4 24 3-4 smal interrupt 53

61 2 V 8 k 2,7-2,8 6-7 15-17 1-2 saamgetr.-uitgespr. 30

62 2 V 2 z 1,7 7-8 8(10) O-V2 smal saamgetr. 8-10

Nog in 1917 verzameld;

63 1 k 9 i 3 8-9 20 4 smal saamgetr. 35

64 2 V 2-3 i 2,9-2,9 9-10 14 O-V2 iets uitgespreid 25

65 1 V 4 i 2,7 7-8 16 1 smal 18

66 1 V 3 i 2,2 5-6 14 V2-I smal saamgetr. 5

67 2 V 2 i(z) 2,4 12 10-12 0-1 saamgetrokken 11

68 0 V 3,5 i 2,5 5-6 16 Vrl uitgespreid 18

69 4 V 4-5 i 2,6 5 16-17 1 20

70 2 k 5 i 3,1-3,2 10 17 1-2 iets uitgespr. 30

71 3 V 4 i 2,8 6 16 1 smal 1Ö

72 3 V 2 k 1.4-1,6 5-6 10 0 saamgetrokken 8

73 3 V 2 z 1.4-1,5 6-7 9 V* 0 8

74 0 k 6 i.z 2,6 5-6 19-20 1 20

75 4 V 7 z 2,8 6-7 18 4-5 25

76 2 k 2-3 i 2,8 7 16 1-2 sterk saamgetrokken 20

77 1 k 5 i 3-3,3 9-12 17 2 smal saamgetr. 20
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tak
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cM.
Beharing der scheeden

de cijfers 0 = kaal, 1, 2,

Opmerkingen. dichtheid van
,

bah ,arin
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« v = verspreid behaard,

aangegeven door

Kleur Hoogte in

cM.
Bladen k = kaal,

w = gewimperd,
z = zachtharig. Aartjes k = kaal, i = iets

ruw, z = zachtharig.

15 7 7 alleen het topdeel, dit maakt vrij slappe indtuk.
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type 84 aartjes los.
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5 donker 43
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donker 95 aartjes dichtbloemig smal lancetvormig.
type 92 sterk overhangend monstrum? zie no. 10.

»
100 monstrum.

J

grijs 32 een ex. met behaarde stengel zie no. 10.

15
int

donker 70 aartjes dichtbloemig smal lancetvormig.
type 75 meeldraden hangen er uit.

0

3' i tt
50 gekn. opstijgend.

i 2

2' tt
16 rechtop.

* /
9 grijs 38

tt

9

15
<5

type
licht

donker

50

50

70

slap.

slap, jong.

aartjes dichtbloemig smal lancetvormig.
ï

3
type 30

24 aartjes breed, stomp.

10

12

10

10

grijs 28
�* tt tt

type 60

grijs 70 zeer jong.
type 60 stijf rechtopstaand.
grijs 60 aartjes dichtbloemig, smal lancetvormig.
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Nemen wij als definitie van Br. unioloides:

Bromus met samengedrukte, lancetvormige aartjes, kelk-

kafjes 3—5 en (5) 7—9 nervig; onderste kroonkafje op

den rug gekield 7—9 nervig; dan omvat deze alle exem-

plaren (tevens alle in de geciteerde literatuur genoemde

soorten) en kunnen wij de volgende indeeling geven;

1. Grootste aartje kleiner dan 2 cM., grootste bloem

hoogstens 11 mM. (meest kleiner). .
var. parviflorus.

1. Aartjes grooter, bloemen grooter 2.

2. Grootste aartje grooter dan 3'/2 cM.; 9 of (meest)

meer bloemig, grootste bloem 21—23 mM.

var. grandiflorus.

2. Aartjes kleiner (indien sommige iets grooter zijn, dan

toch hoogstens 8 bloemig en de grootste bloem (meest

aanmerkelijk) kleiner dan 20 mM 3.

3. Aartjes dicht donzig behaard met lange naalden (tot

5 mM.) var. pubiflorus.

3. Aartjes iets ruw behaard of kaal, of dichter kort

behaard maar dan naald kort of ontbrekend
....

4.

4 Aartjes smal lancetvormig, dicht en rijk (tot 11),

bloemig '
var. lanceolatus.

>4. Aartjes hoogstens 8-bloemig, breeder en losser

var. typicus.

Bromus unioloides (Willd) H. B. K.

Var. parviflorus nov. var. Geheele plant teer en

tenger. Stengel rechtopstaand of aan den voet iets geknikt.

Bladen en scheeden kort afstaand, zacht behaard. Bladschijf

zeer smal, ter nauwernood 2, meestal slechts 1 mM. breed.

Aarpluim smal, meest samengetrokken met korte takken,

die vrij ver uiteen staan, daardoor maakt de pluim een

onderbroken indruk. Aartjes klein, dichtbloemig, ±1,5 cM

lang, kort en zacht behaard of kaal. Grootste bloem uit

het aartje (8-) 9—10 (-11) mM. lang. De goed ontwikkelde
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aartjes bevatten (6-) 7—8 (-10) bloemen, zij zijn betrekkelijk
breed en maken daardoor in omtrek een vrij stompen indruk.

De plant werd in Augustus 1913 en September 1913

door den heer Henrard te Gorkum
op een adventief terrein,

waar graanafval gestort was, verzameld, en oorspronkelijk

uitgedeeld onder den naam var. (3 haenkeanus Presl. Zij
bleek hem in cultuur constant. Naar aanleiding van een

exemplaar door hem aan Prof. Hackel gezonden, schreef

deze onder meer
....

„ins besondere ist mir der Br. Haenkeanus Kunth.

sehr zweifelhaft; doch glaube ich nicht dass Ihre Form

dazu gehort. Ich kann für diese keinen sicheren Namen

in der Litteratur linden.”

[Dit oordeel over Br. heankeanus klopt volkomen met

dat van Prof. Hitchcock, zooals het blijkt uit de volgende

opmerking van Dr Thellung uit Noord-Amerika

wordt slechts de var. Haenkeanus
opgegeven, met de type

door talrijke overgangsvormenverbonden, volgens Hitchcock

daarom bezwaarlijk als var. te behouden.]

Op grond van deze determinatie gaf Henrard nu den

naam Bromus Hackeli Henr. (nov. spec., in herb.) welke

naam hij evenwel terug genomen heeft, op grond van de

reeds bestaande Br. Hackelii Borbas in Ö. B. Z. XXXII

(1882) 135. Bovendien komt het mij echter niet gewenscht

voor, naast Bromus unioloides andere soorten in deze

groep te scheppen, waar blijkbaar de
vroegere verschillende

soorten meer en meer tot deze eene samengevat zijn.
Daarom prefereer ik het, haar als var. te beschouwen, welke

door de gegeven kenmerken voldoende scherp van de

andere te onderscheiden is.

De meeste exemplaren hebben stengels met een eigen-

aardige fijne beharing (fm. pubiculmis fm. nov.), welke aan

vormen van Koeleria gracilis Dom. doet denken.

Enkele exemplaren hebben geheel of bijna kale stengels.
Van den heer P. Aellen te Basel, die zoo vriendelijk
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was mij een vijftal ex. van Br. unioloides, in de omgeving

van Basel verzameld, toe te zenden, ontving ik daarbij

een exemplaar, dat overigens geheel overeenkomt met onze

var. parviflorus, maar volkomen kale aartjes heeft.

(Uit deze zending bleek ook de identiteit van var. multi-

florus Aellen et Thell en var. lanceolatus Kloos.)
Nader berichtte Aellen mij, dat hij ook exemplaren van

var. parviflorus met behaarde aartjes bezit, en dat die, in

de door hem en Thellung samengestelde tabel, onder den

naam var. pauciflorus Aellen et Thell. subvar. pubescens

(Hack) Aellen et Thell, voorkomen. In 1917 vond ik

te Wormerveer exemplaren zoowel met kale, als met be-

haarde aartjes. Misschien verdient het voorloopig aanbe-

veling ze te onderscheiden in:

m. glabra, fm. nov. met kale aartjes. (1917. Wormer-

veer, leg. Kloos.)

fm. pubescens, Aellen et Thell, met behaarde

aartjes. (1913. Gorkum, leg. Henrard; 1917, Wormerveer,

leg. Kloos.)

Dat deze behaarde vorm overeen zou komen met var.

pubescens Hack, zooals de schrijvers meenden, lijkt mij

zeer onwaarschijnlijk, daar Hackel de plant van Henrard

gezien heeft, en uitdrukkelijk verklaarde geen naam er voor

in de litteratuur te kunnen vinden.

Var. grandiflorus nov. var. Geheele plant forsch

gebouwd, meer dan 90 cM. hoog. Stengel aan den voet

geknikt, verder rechtopstaand. Bladscheeden kaal of iets

ruw behaard. Bladschijf kaal of iets verspreid behaard,

6—8 mM. breed (bij één ex. zelfs 14—45 mM.) Aarpluim

breed, ruitvormig tot piramidaal, de onderste (12) 15.—18

(.— 20) cM. lange pluimtakken in de onderste helft geen

aartjes dragend, evenals de hoofdas aan den top dichtarig,

daardoor de pluim aan den top en naar buiten dicht, langs

de as en aan den voet naakt. Aartjes groot. (3 l jo~)4-~
4l/%(~5) cM. lang, kaal of iets ruw. Grootste bloem uit
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het aartje 21—23 mM. lang. De goed ontwikkelde aartjes

bevatten 9—11 bloemen. De bloemen zijn genaaid, naald

2—4 mM. lang.

Syn: Br. unioloides f. aristata J. en W. (1. c. et in herb.)
Br. un. var. major Henr. (in herb.)

Deze var. werd in Nederland waargenomen:

Rotterdam 1906. leg. Jansen en Wachter.

Gorkum 1913 (monstrueus ontwikkeld), leg. Henrard.

Wormerveer 1914. leg. Kloos. 1916. id.

Var. pubitlorus nov. var. Plant groot en slap, öO—-

100 cM. hoog. Onderste scheeden afstaand zacht behaard,

bovenste meest kaal. Bladschijf verspreid zachtharig, 6 mM.

breed, aarpluim groot (tot 30 cM.), uitgespreid overhangend;

langste pluimtak 16 cM„ aarsteeltjes, maar vooral de kelk

en kroonkafjes dicht donzig behaard, daardoor grijsachtig.

Kroonkafjes tamelijk lang genaaid (5 mM.).
Hoewel de plant aan de beschrijving van nar. pubescens

Hack. voldoet, mag zij, zooals gezegd, daartoe volgens

Hackel zelf niet gerekend worden.

De naam var. pubescens Kloos moet teruggenomen

worden.

Deze var. werd in Nederland waargenomen:

Wormerveer 1915. leg. Kloos.

Een exemplaar, dat ik in 1917 te Deventer vond, onder-

scheidt zich door over het geheel sterkere beharing. Speciaal
de stengels, die bij de Wormerveersche exemplaren kaal zijn.

hebben bij het Deventer exemplaar een beharing ongeveer

als bij Bromus villosus Forsk. Ook is dit exemplaar forscher.

Var. lanceolatus nov. var. Plant groot, stijfrechtop,

min of meer grauw, meerdere bloeistengels dicht bijeen.

Bladscheeden kaal. Bladschijf vrij breed (4—6 mM.), stijf,

hard, zeer ruw. Aarpluim ± 25 cM. lang, in de jeugd

zeer smal samengetrokken, een uiterst stijfrechtopstaande

indruk makend, bij volle rijpheid ten slotte iets uitgespreid,

aan den top knikkend: langste pluimtak ±12 cM. Aartjes
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dichtbloemig, slank lancetvormig, zeer sierlijk 7— 1Ubloemig.

Onderste kroonkafjes met 2—3 mM. lange naald. De eigen-

aardige habitus van de aartjes is zeer opvallend.

Syn.: Ceratochloa unioloides Schrad. (1. c.) Br. an. var.

(β multiflorus Aellen et Thell(!) (1. c.) var. major Zobel 1. c.

Deze var. werd in Nederland waargenomen:

Wormerveer Aug. 1916. leg. Kloos (op 2 verschillende

vindplaatsen), id. Sept. 1916. leg. Jansen (en Wachter?)

id. Aug. 1917 leg. Kloos.

Rotterdam Sept. 1917. leg. Kloos.

Dordrecht 1917. Cultuur uit een ex. van Baselland:

Birsfelden leg. P. Aellen.

Var. typicus. Zobel. (Misschien in nog wat uitge-

breider zin dan Zobel bedoelde). Hiertoe behooren alle

exemplaren met kale of iets ruw behaarde aartjes, die

grooter zijn dan 12 mM. en kleiner dan 3,5 cM. en niet

de eigenaardige habitus van de vorige var. hebben. Ze

zijn breeder en losser (de bloemen staan verder van elkaar.)

Deze vormengroep is uiterst variabel, maar de ver-

schillende vormen zijn door allerlei overgangsvormen ver-

bonden. Zooals zoo vaak in de natuur voorkomt, vindt

men ook hier een ononderbroken reeks verschijningsvormen,

waarvan zeker de uitersten in vele opzichten sterk ver-

schillen, maar een groepenindeeling kan niet anders dan

volkomen willekeurig, dus ongemotiveerd zijn. ledere

tusschenvorm heeft evenveel recht op een afzonderlijke

naam als die uitersten. Hierbij komt nog, dat volstrekt

niet vast staat of deze verschillende vormen een zekere

standvastigheid hebben, dan wel of zij louter toevalsvormen

zijn. Kuituur zal hieromtrent misschien wat meer aan het

licht doen komen. Wanneer ik hieronder dus een aantal

„vormen” van deze „variëteit” opsom, dan draagt dit

nog geheel en al een voorloopig karakter. Waarschijnlijk

zijn daaronder verscheidene „standplaatsvormen”, maar

andere zullen wellicht in de kuituur contant blijken, en
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zouden dan meer recht op een benoeming als var. o£

subvar. hebben. Intusschen zal de lijst allicht een indruk

geven van de enorme vormenrijkdom. Nog dient er op

gewezen te worden, dat dit onderzoek van huis uit slechts

oppervlakkig kan zijn. Een goede systematische indeeling
kan eigenlijk alleen gemaakt worden aan de hand van een

veel uitgebreider materiaal, en na uitvoerige waarneming

in de natuur ter plaatse, waar de soort thuis behoort, in

casu Zuid Amerika. Een onderzoek van adventief mate-

riaal moet uit den aard der zaak onvolledig zijn.

Aan het inlandsche materiaal heb ik onderscheiden:

forma humilis Desv. (pro. var.) = var. montana Hack =

var. oligostachyus J. en W.

Plant nog geen 20 cM. hoog, pluim kort (tot 6 cM. lang)

rechtop, saamgetrokken, met zeer korte rechtopstaande

takken, die slechts een aartje dragen. (Verarmde vorm?)

forma brevis Hack (pro. var.)

Als de voorgaande, maar met sterk dicht zacht afstaand

behaarde scheeden. (Verarmde f. lanatus?)

forma lanatus (f. nov.) = var. ν. foliis vaginisque

villosus Nee s ?

Bladscheeden als bij de vorige. Plant en pluim grooter,

meer normaal ontwikkeld.

forma glabrescens (f. nov.)

Geheele plant totaal kaal.

forma pubiculmis (f. nov.)

Stengel en de bloeiwijze, takken en aarsteeltjes, sterker

behaard dan bij de type. Stengel onder de bloeiwijze

uiterst kort, maar vrij dicht behaard. Ongeveer zooals bij

Koeleria gracilis Dom. var. pubiculmis Dom.

forma effusus (f. nov.) An Br. Schraded Kunth?

Geheele plant slap, licht groen, bladen lang en slap,

stengel vrij kort, vaak nauwelijks langer dan de bladen,

slap. Pluim overhangend, zeer sterk uitgespreid: onderste

takken loodrecht afstaand of zelfs teruggeslagen: scheede
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meest sterk behaard, als bij f. lanatus (lijkt mij niet uit-

sluitend een schaduwvorm).

forma pictus (f. nov.)

Aartjes violet en rood aangeloopen (ontstaat op drooge,

zonnige standplaats.)

forma chasmogama Hack.

Vorm met buiten de kafjes hangende meeldraden.

Wat de houding van de pluim betreft zou men (als uiter-

sten) kunnen onderscheiden:

forma strictus met rechtopstaande en

forma pendulus met overhangende pluim. Met deze

namen zou ik evenwel uitsluitend het oog op de pluim

habitus hebben, zoodat zij dus waarschijnlijk niet als syn,

met Bromus strictus Kth. en Ceratochloa pendulus Schrd.

beschouwd
mogen

worden.

Wat de lengte van de kafnaald betreft zou men (als

uitersten) kunnen onderscheiden:

forma submuticus naald uiterst kort (absoluut ongenaaide

vormen komen eigenlijk niet voor, bij goed ontwikkelde

aartjes hebben de onderste kroonkafjes. aan de top steeds

een stekelpuntje (van althans a/2 mM.).

forma aristatus }. en W. naald langer. De grens kan

hier al niet anders dan volkomen willekeurig zijn.

forma pubescens Hack. en

forma pseudo-parviflorus (f. nov.). Zie pag. 179—180.

De var. typicus Zo bel werd in Nederland
waarge-

nomen in;
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De beide laatste exemplaren hebben duidelijk behaarde

aartjes. De beharing is echter niet zoo geprononceerd en

zoo lang en wollig als bij de var. pubiflorus. Ook de

algemeene habitus, de forsche bouw van deze variëteit

missen zij. Het Wormcrveersche exemplaar, dat behoudens

de behaarde aartjes in niets verschilt van de typische zeer

gewone vorm zal dan vermoedclijk de var. pubescens.

Hackel zijn, die in bovenstaand systeem hoogstens als

forma opgenomen kan worden. Het Rotterdamsche exem-

plaar doet in uiterlijk sterk aan var. parviflorus-Kloos

denken. De aartjes hebben dat zelfde breedachtig stompe

en de bloemen zijn vrij klein. Intusschen zijn toch de

aartjes zoowel als de bloemen te groot voor deze variëteit,

vandaar dat ik ze onder de var. typicus ondergebracht

en de naam fm. pseudo-parviflorus f. nov. gegeven heb.

Dordrecht, Febr. 1918. A.W. Kloos+Jr.


