
Caricologische Aantekeningen IV

door J. Kern,B.Reichgelt en Th. Reichgelt

1. Carex aquatilis Wahlenb. in Nederland.

In zijn herbarium, thans ondergebracht in het herbarium der

Kon. Ned. Bot. Ver., liggen verscheidene planten, die Van Hall

met twijfel tot C. aquatilis bracht (b.v. van Groningen en Utrecht).

Zij behoren alle tot C. gracilis Curt. Al is de door Van Hall

geciteerde diagnose juist en al bevat zij verscheidene voor C. aqua-

tilis zeer typische kenmerken, toch mogen wij ons over de foutieve

determinaties niet verwonderen.

De sectio Acutae, waartoe C. gracilis en C. aquatilis behoren, is

een van de moeilijkste, zo niet de moeilijkste groep van het geslacht
Carex. De in de 2e druk van de Prodromus geciteerde uitspraak
van Ascherson & Graebner: „Die Arten dieser Gruppe bieten für

die Unterscheidung die grössten Schwierigkeiten” is er nog steeds

op van toepassing. Tot de kennis ervan heeft vooral E. Fries in

het midden der vorige eeuw veel bijgedragen. Op zijn studies

zijn de latere bewerkingen, b.v. die van Kükenthal in Allg. bot.

Zeitschr. Ill, IV en in Engler’s Pflanzenreich IV. 20 geheel

gebaseerd, hoezeer Fries ook door het niet herkennen der soorts-

bastaarden bij de interpretatie van vele vormen moest mistasten.

In Van Hall’s tijd was over deze groep echter nog geen kritische

studie verschenen.

Van den Bosch, die zich bij de bewerking van de in 1850
verschenen Prodromus florae batavae voor deze groep geheel
bij Fries aansloot, zag in, dat Van Hall’s opgave onjuist moest

geweest zijn. Hij vermeldde C. aquatilis zonder volgnummer, gaf
een door Van Hall niet genoemd belangrijk kenmerk op („fruc-
tibus rotundato-ovatis, enervii ”), hield het indigenaat voor hoogst

Van Hall vermeldde in zijn Flora belgii septentrionalis, vol. I,

pars II pp. 666-669 Carex aquatilis als twijfelachtig inlands:
„

? 1051.
Carex aquatilis, spicis subsessilibus, linearibus, superne incrassa-

tis, remotiusculis, stigmatibus binis, bracteis foliaceis, fructi

bus suborbiculatis (ellipticis) integerrimis, culmo stricto obtus-

angulo, foliis marginibus incurvis. Wahlenberg. (Flora lap-
ponica no. 455).

Carex aquatilis. Wahlenberg. (Act. Holm. 1803. p. 165). Flor.

Aprili, Majo. :4.

PI. Bij Utrecht aan den krommen Rijn. v. H.”
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twijfelachtig („indigena summopere dubia!”) en gaf aan geen in-

landse exemplaren te hebben gezien („n. v. i.”).
In de tweede druk van Oudemans’ Flora van Nederland (1874)

wordt voor het laatst melding gemaakt van Carex aquatilis. In

aansluiting bij de Prodromus hield ook Oudemans het voorkomen

van deze soort in Nederland voor hoogst twijfelachtig.
De bewerkingen van het geslacht Carex in de later verschenen

flora’s steunen alle op de studie van Kobus & Goethart „De

Nederlandsche Carices”, verschenen in het Ned. Kruidk. Arch.,

2e Ser. IV, V (1886 en 1887). C. aquatilis werd daarin niet meer

genoemd en de naam verdween daarmee uit de Nederlandse flora’s.

Er bestond ook geen reden om aan te nemen, dat deze arctische

en subarctische soort in ons land zou voorkomen. Ze wordt in

de Duitse flora’s niet genoemd en zelfs uit Denemarken is ze niet

bekend (zie K. Wiinstedt, Cyper. Udbredelse i Danmark, in Bot.

Tidsskr. 47, 1945).
Onze verbazing was dan ook groot, toen wij in de collectie-

Schipper (in herb. Lugd. Bat.) een prachtig exemplaar van

C. aquatilis ,
die ons als Fins exsiccaat bekend was, aantroffen (no.

938.95.389). Het was door Schipper gedetermineerd als Carex

acuta L. en als groeiplaats en datum van inzameling werden ver-

meld: Winschoten, 27 Mei 1922. Onze vreugde werd spoedig
getemperd, doordat op het etiket de opmerking was bijgevoegd:
„Onderste aartjes gaffelvormig.” Vermoedelijk had het exemplaar,
waarbij Schipper zijn etiket schreef, dus de lusus furcata aan

de onderste vrouwelijke aartjes vertoond en daar dit bij het

aquatilis-exemplaaT niet het geval was, moesten wij wel etiketten-

verwisseling aannemen en overtuigd zijn, dat de plant uit het

buitenland afkomstig was. Het was anders moeilijk hieraan te

geloven, omdat in Schipper’s Carex-collectie geen buitenlandse

exemplaren voorkomen. Zelf kon hij dus wel geen etiketten verwis-

seld hebben. Dr van Ooststroom heeft toen de gehele Carex-ver-

zameling van Schipper doorgezien, zonder een plant te vinden,

waarop het etiket wèl van toepassing zou kunnen zijn. De grote

zorgvuldigheid, waarmee de collectie-Schipper in het Rijksher-
barium is geïnsereerd, maakte ook verwisseling in Leiden on-

waarschijnlijk, temeer daar wij onder het buitenlandse materiaal

van C. aquatilis geen gracilis-exe mplaar met gaffelvormige aartjes

vonden. Wij konden en mochten echter niet aannemen, dat

Carex aquatilis indigeen zou zijn.
Totdat wij een tweede exemplaar vonden! Ook dit was door

Schipper verzameld, als Carex acuta L. var. tricostata Aschers.,

bij Onstwedde in Aug. 1898 (herb. Lugd. Bat. 938.95.404). Toen
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wij in het herbarium der Botanische Vereniging bij het doorzien

van het materiaal van Carex gracilis nog twee exemplaren vonden,
beide eveneens afkomstig uit de provincie Groningen, was onze

twijfel verdwenen. Het etiket bij de plant van Winschoten 1922

is wel niet verklaard, maar een buitenlands exemplaar behoeft

het niet te zijn, zal het zelfs wel niet zijn. Wij kunnen thans veilig

aannemen, dat Carex aquatilis in Groningen heeft gegroeid. Ze

zal er nog wel voorkomen. De vondsten zijn immers niet zó oud

en de plaatsen waar ze groeide niet zó veranderd, dat er reden

zou zijn aan te nemen, dat ze sinds 1922 verdwenen zou zijn.
Wanneer een plant in een bepaald gebied vier maal bij toeval ver-

verzameld wordt kan men aannemen, dat zij daar niet eens zo héél

zeldzaam is. Wij wezen hierop reeds bij Carex Pairaei F. W. Schultz
,

waarvan wij na onze ontdekking geen enkel exemplaar in de Ne-

derlandse herbaria aantroffen en bij Carex vulpina L., die slechts

enkele malen verzameld was.

Het oudste exemplaar in het herbarium der Kon. Ned. Bot.

Ver. is uit historisch oogpunt wel zeer merkwaardig. Het is nl.

reeds in 1845 bij Haren (Gr.) verzameld door
....

Van Hall,
door hem niet benoemd, doch later door Kobus tot Carex acuta L.

gebracht. Weinig heeft Van Hall kunnen vermoeden, dat de

soort, die hij als twijfelachtig (en inderdaad abusievelijk) voor

Utrecht vermeldde, in zijn naaste omgeving voorkwam en zelfs
door hem verzameld was! Het exemplaar, door R. de Boer en

H. Kooi als Carex gracilis Curt. bij Groningen verzameld (collectie-
Heukels, in herb. K.N.B.V.), zal wel van omstreeks 1900 dateren.

Zoals reeds is opgemerkt, behoort Carex aquatilis tot de sect.

Acutae, waartoe in ons land alle tweestempelige Eucarices behoren.

Ze is na verwant met Carex gracilis Curt. en Carex stolonifera
Hoppe. In habitus gelijkt ze sterk op de eerste, wat reeds uit de

determinatie van alle bovenvermelde planten als Carex gracilis
Curt. (= C. acuta L.)

—

blijkt. Toch vertoont ze enige kenmerken,
die wel op verwantschap met Carex stolonifera wijzen, o.a. het

bij het drogen naar boven omrollen der bladranden (bij Carex

gracilis rollen deze naar beneden om). De duidelijkste diagnose
vinden wij die van Fries in Summa vegetabilium Scandinaviae

I (1846), daar zij scherp aangeeft, waardoor Carex aquatilis van

haar naaste verwanten te onderscheiden is:

„Spicis subdistantibus arrectis, femineis distigmaticis breve

pedunculatis clavato-cylindricis, bracteis foliaceis strictis, ima am-

plexicaulis, fructibus subrotundis complanatis enervibus squama

majoribus, culmo obtusangulo laevi, foliis siccitate involutis, vaginis
omnibus foliiferis efibrillosis, radice stolonifera.”
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Evenals Carex gracilis heeft C. aquatilis lange, stevige uitlopers.
De halmen zijn stevig, rechtopstaand, stomp driekant, tot aan de

bloeiwijze geheel glad. Ook Carex gracilis heeft wel eens gladde
halmen, doch ze zijn steeds zeer scherp driekant. De bladen zijn

bij Carex aquatilis meestal opvallend blauw- of grijsgroen, de

randen rollen bij het drogen naar boven om. De onderste blad-

scheden zijn gewoonlijk rood aangelopen, soms duidelijk purper-
rood gekleurd. De bloeiwijze bestaat uit 2 of 3 mannelijke en 3—5
vrouwelijke aartjes. Het onderste schutblad is opvallend lang, naar

verhouding nog langer dan bij Carex gracilis. Aan de voet rolt het

schutblad duidelijk naar binnen om; het omvat daardoor min of

meer de halm en sluit de steel van het onderste vrouwelijke aartje

geheel in. De vrouwelijke aartjes zijn meestal dun, teerder dan bij
Carex gracilis. De kleine, 2 (zelden tot 3) mm lange urntjes zijn

omgekeerd-eivormig (vaak bijna cirkelrond) tot elliptisch, steken

duidelijk boven de stompe kafjes uit en zijn ook breder dan deze,

opvallend licht van kleur (vaak bijna witachtig), geheel ongenerfd
en hebben een duidelijk verdikte kiel.

Carex gracilis verschilt van C. aquatilis vooral door de meestal

ook onder de bloeiwijze ruwe en zeer scherp driekante halmen,
de bij het drogen naar beneden omrollende bladranden en de gro-

tere, meestal duidelijk generfde urntjes.
Carex stolonifera heeft eveneens scherp driekante, onder de

bloeiwijze meestal ruwe halmen, wel fijn doch ook duidelijk ge-

nerfde urntjes, gewoonlijk één mannelijk aartje en een onderst

schutblad, dat gewoonlijk korter, slechts zelden iets langer dan de

bloeiwijze is.

Volgens Kükenthal’s Carex- monografie komt Carex aquatilis
voor aan waterkanten in het arctische en subarctische gebied. Uit

Europa is ze bekend van Ierland, Schotland, Ijsland, Noorwegen
(tot Oslo, doch naar het Zuiden zeldzamer wordend), Zweden,

Finland, Rusland (naar het Zuiden tot bij Leningrad), Estland

(bij Reval). In Azië komt ze voor langs de Noordkust. Daar ze, in

min of meer afwijkende vormen, ook in het gehele Noorden van

Noord-Amerika voorkomt, is haar verspreiding circumpolair te

noemen.

Het heeft weinig zin over de variabiliteit van Carex aquatilis in

ons land te spreken, waar slechts enkele inlandse exemplaren ver-

zameld zijn. Opvallend is wel, dat de exemplaren van Winschoten

en Haren veel forser zijn dan de twee andere. De laatste schijnen
meer te voldoen aan de beschrijving van wat men als typische
Carex aquatilis beschouwt. Of de eerste geheel identiek zijn met

de var. elatior Bab., die in Gray’s New Manuel of Botany, 7. ed.
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beschreven wordt als „robust, 0.9—1.5 m high; leaves 5—8 mm

broad; pistillate spikes stout and heavy, 3.5—8 cm long” kunnen

wij niet uitmaken. De planten zijn iets lager, maar de breedte

van het blad en de lengte van de vrouwelijke aartjes voldoen aan

deze beschrijving. Deze variëteit wordt in Kükenthal’s mono-

grafie niet afzonderlijk genoemd, doch slechts onder de synonymen

van Carex aquatilis geciteerd.
Het komt ons nuttig voor, hier nogmaals Fries aan te halen, waar

hij over de variabiliteit van onze nieuwe indigene spreekt: „valde
mutabilis a sesquipedali ad orgyalem altitudinem; foliis, vulgo peran-

gustis, latioribus explanatis, fructibus, vulgo minutis, majoribus

ovatis, squamae vulgo abbreviatae, sed variant elongatae, tum veto

semper fructu conspicue angustiores, interdum cuspidatae”.
In ons land zal over deze variabiliteit eerst iets bekend kunnen

worden, als Carex aquatilis in het Noorden teruggevonden wordt.

Wij hopen, dat het aan de Groningse floristen spoedig zal gelukken
aan te tonen, dat behalve de Noordelijke Cornus suecica en Rubus

saxatilis ook Carex aquatilis nog steeds in ons land groeit en dat

zij niet, als Saxifraga Hirculus, uit onze flora verdwenen is!

2. Carex torta Boott.

De vele omzwervingen van het herbarium onzer vereniging en het

eerst laat opplakken van vele exemplaren hebben geen goed gedaan

aan zijn betrouwbaarheid als archief. Het vereist vaak veel moeite en

veel speurzin om na te gaan, welke verwisselingen hebben plaats ge-

had. Gelukkig blijkt het aantal gevallen van onbetrouwbaarheid

betrekkelijk beperkt te zijn en slechts zeldenontmoetmenexemplaren,
die klaarblijkelijk niet uit ons land afkomstig zijn, maar door toeval

of ter vergelijking onder het Nederlandse materiaal terecht moeten

zijn gekomen. Wij menen zo alleen te kunnen verklaren, hoe op een

vel „Carex caespitosa L.”, verzameld „buiten de Marepoort” te

Leiden door Schuurmans Stekhoven, twee Noordamerikaanse

Carices voorkomen, nl. Carex pedunculata Mühl., een verwante van

onze Carex digitata L., en Carex torta Boott, een soort uit de sectio

Acutae. Met „Carex caespitosa
”

bedoelden de oudere floristen onze

Carex stolonifera Hoppe (C. vulgaris Fries, C. Goodenowii Gay, C.

Goodenoughii aut., C. fusca aut.). Inderdaad liggen op het vel enkele

halmen van Carex stolonifera. Blijkbaar doelendeop de Carex torta

heeft Goethart er bijgesc.hreven „C. acuta”, welke determinatie

echter zeker foutief is.

Anders staat het echter met de fraaie exemplaren van Carex torta,

die wij in het verenigingsherbarium vonden en die volgens het etiket

door Groll op 18 Mei 1887 bij Vorden verzameld zijn. Zij zijn door
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Heukels als Carex gracilis Curt. A. corynophora A. et G. in het

„modelherbarium” opgenomen. Groll bevestigde aan de door hem

verzamelde planten een nummer en de beide exemplaren nu zijn

van zulk een nummer (3428) voorzien. Naar Dr Wachter ons mee-

deelde, was Groll een ijverig florist, wiens betrouwbaarheid boven

alle twijfel verheven is en die veel in zijn tijd zeldzame adventieven

wist te verzamelen, die soms onder een verkeerde naam in het

herbarium der Botanische Vereniging terecht kwamen. Men zou

falsificatie moeten aannemen, om aan de vondst te twijfelen. De

enige redelijke verklaring lijkt ons, dat Groll deze Carex inderdaad

bij Vorden verzamelde en dat ze daar uit Noord-Amerika werd

aangevoerd. Men zou nog eens kunnen zoeken. Even vreemd is het

immers, dat Hypericum canadense sinds vele jaren op diverse plaat-
sen in T wente voorkomt! Van adventief voorkomen van Carex torta

is ons verder niets bekend.

In Kükenthal’s systeem behoort Carex torta tot de sect. Acutae,

subsect. Praelongae, waarvan geen vertegenwoordigers in Europa
voorkomen en die vooral gekenmerkt is door het bezit van min of

meer rafelende bladloze scheden aan de voet van de plant, terwijl

tevens uitlopers aanwezig zijn, de gesteelde, ten slotte overhangende
vrouwelijke aartjes en de ongenerfde of slechts onduidelijk generfde
urntjes. Bij verscheidene soorten uit deze subsectie, waaronder Carex

torta
,

vult de vrucht het urntje slechts gedeeltelijk en is de lege top

gedraaid. Hierdoor is Carex torta dadelijk van onze indigene soorten

te onderscheiden.

Kükenthal’s monografie geeft de volgende beschrijving: „Rhizo-
ma stoloniferum. Culmus 30—60 cm altus gracilis apice cernuus sub-

compresso-triqueter laevis dense papillosus, ad basin vaginis aphyllis
purpureis paree reticulatim fissis obtectus. Folia culmo breviora

accrescentia 3—4 mm lata plana breviter acuminata graminea flaccida

longe vaginantia. Spiculae 4—6 parum remotae, terminalis latera-

les $ anguste cylindricae interdum subclavatae 2—6 cm longae
densiflorae basin versus laxiores, superiores subsessiles, inferiores

breviter pedunculatae cernuae. Bracteae superiores squamiformes
ima foliacea inflorescentia brevior evaginata. Squamae $ oblongae
obtusae atro-fuscae marginibus albo-hyalinae dorso virides carina

ante apicem evanescente percursae. Utriculi squamis longiores
latiores suberecti membranacei ovato-lanceolati plano-convexi 3 mm

longi laete virides fere enervii brevissime stipitati marginati apice
vacuo saepe oblique torti et reflexi, in rostrum breve albidum

subintegrum subabrupte contracti. Nux 2 utriculi explens obovata.

Styli basis aequalis. Stigmata 2”.

De Vordense exemplaren zijn hoger dan in deze beschrijving
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wordt aangegeven en de vrouwelijke aartjes langer (tot ± i dm.)
Gray’s New Manuel of Botany, 7. ed. is hier juister („ 2 —9 dm high,
pistillate spikes 1.5—9 cm long”).

Carex torta is indigeen in het Atlantische deel van Noord-Amerika

en komt daar voor in moerassen en aan waterkanten.

3. Een merkwaardige Carex gracilis Curt.

Wij willen hier de aandacht vestigen op de zeer merkwaardige

exemplaren van Carex gracilis Curt., door Bondam in 1854 bij

Kampen verzameld. 1) Zij vielen ons op door de afwijkende habitus,
maar bleken bij nadere beschouwing ook in andere opzichten van C.

gracilis af te wijken. Het merkwaardigst is wel de vorm van de kafjes
der vrouwelijke bloemen. Deze zijn bij C. gracilis evenals alle delen

zeer variabel in grootte en kleur, maar bij de vele exemplaren, die

wij zagen, waren ze steeds langwerpig tot lancetvormig en gewoonlijk

spits; bij de Kampense planten zijn ze echter gedeeltelijk genaaid.
De naald wisselt in lengte, kan tot half zo lang als het kafje worden

en is aan de rand gewimperd-gezaagd. Niet alle kafjes hebben deze

naald; gedeeltelijk zijn ze slechts stekelpuntig. Genaaidekafjes komen

als regel voor bij de soorten der sect. Acutae subsect. Cryptocarpae,

waartoe o.a. de arctische en subarctische Carex salina behoort.

Deze subsectie onderscheidt zich echter duidelijk van de subsect.

Vulgares, waartoe C. gracilis behoort, door de in het midden sterk

overdwars ingesnoerde vruchten. De Kampense planten hebben dan

ook met de Cryptocarpae niets te maken. De exemplaren zijn laag
(±40 cm hoog), hebbenhelderroodaangelopen onderstebladscheden,
korte stijve bladen en stijve schutbladen, die slechts weinig langer
dan de bloeiwijze zijn. De bloeiwijze is zeer gedrongen; de vrou-

welijke aartjes staan stijf rechtop. De kafjes der vrouwelijke bloe-

men zijn zwartpurper met opvallende witachtige kiel. De urntjes

zijn lancetvormig, naar de snavel en de voet geleidelijk versmald en

duidelijk generfd.
Onder de talrijke variëteiten van C. gracilis, die Kükenthal in

Pflanzenreich IV. 20 (1909) p. 321—323 vermeldt, komt slechts één

variëteit voor, waarbij dekaf jes genaaid zijn: var. libanotica Kükenth.:

Culmus 30—40 cm altus sublaevis. Folia 4—6 mm lata. Spiculae
superiores 3 o

arcte congestae inferiores 2 —3 $ parum remotae densi-

florae. Squamae ? late ovatae e dorso flavo-viridi trinervi valide

aristatae. Utriculi squamis longiores latiores compressi paucicostati.

1) Ook in de collectie-Top (herb. K.N.B.V.) komt een ex. voor. Het is

niet duidelijk of dit door Top verzameld is, dan wel of het een doublet van

Bondam is.
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De halmen der Kampense planten zijn bovenaan duidelijk ruw,
de urntjes nog niet voldoende ontwikkeld om de verhouding t.o. de

kafjes juist te bepalen, doch overigens menen wij, dat de beschrijving
wel op de Nederlandse exx. van toepassing zou kunnen zijn. Zonder

authentieke planten van de var. libanotica gezien te hebben, durven

wij de Nederlandse echter niet als zodanig te benoemen. Kükenthal

vermeldt de var. alleen van de Libanon, „sumpfiger Boden im

Waldchen am Passé El Dschurd i6co m (E. Hartmann!)”. In welke

verzameling de planten van Hartmann voorkomen wordt niet ver-

meld en het zal dus niet gemakkelijk zijn ze met de Kampense plan-
ten te vergelijken. Het zou de moeite waard zijn in de omgeving van

Kampen nog eens naar deze opvallende planten uit te kijken. Het

is niet onmogelijk, dat ze aan zilte bodem gebonden zijn.

4. Carex Otrubae Podp. of C. subvulpina Senay?
In hetNed. Kruidk. Arch. 47 (1937) p. 270—271 hebben wij uit-

eengezet waarom naar onze mening Carex Otrubae Podp., oorspron-
kelijk beschreven als een hybride van C. vulpina L. en C. contigua
Hoppe (= C. muricata L.), synoniem is met C. nemorosa Rebent. Het

oudere homonym (1789) van Schrank (= C. alba Scop.) maakt het

gebruik van de naam C. nemorosa voor de plant van Rebentisch

onmogelijk. Daarom heeft Kreczetowicz in El. U.R.S.S. (1935)
de naam C. compacta Lam. ervoor gebruikt, welke naam ook ouder

is dan die van Rebentisch. Nelmes heeftechter in Journal of Botany
1939, p. 262, uiteengezet, dat deze naam van Lamarck niet wettig
kan zijn, doch een overbodige naam is voor C. vulpina L., daar

Lamarck alleen een meer geschikte naam voor deze plant zocht.

Lamarck’s beschrijving is dan ook niet op C. nemorosa Rebent. van

toepassing. Nelmes kwam tot de conclusie, dat de wettige naam

voor de soort waarschijnlijk C. Otrubae Podp. is. Sedert is deze

naam in verschillende flora’s, ook bij ons, gebruikt. In Buil. du mus.

nat. d’hist. nat., 2e Sér., t. XVII (1945) p. 339 is P. Senay echter

tot een andere conclusie gekomen en heeft de naam C. subvulpina
voorgesteld. Hij heeft dit naar onze mening gedaan zonder enige
deugdelijke reden aan te voeren. Zijn bewijsvoering luidt:

„II se peut que la plante de Podpera ressemble étrangement au

C. nemorosa, mais il n’en demeure pas moins qu’elle a été distincte-

ment reconnue et düment décrite comme hybride. Au surplus, on

a des exemples d’analogies tout aussi frappantes dans d’autres genres.

De plus, connaissant bien le vrai C. vulpina pour 1’avoir distribué

autrefois (El. exss. Reip. boh.-slov. no 140!), Podpera, botaniste

averti, n’a pu se méprendre sur I’identité de ce géniteur de son

hybride, bien intermédiaire entre les parents”.
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Senay heeft dus blijkbaar geen exemplaren van Podpera gezien,
maar vindt, dat C. Otrubae als C. vulpina X muricata beschouwd

moet worden, daar Podpera, die C. vulpina goed kende, ze als zo-

danig beschreef.

Daartegenover staat:

i°. dat wij in N.K.A. 1947 vermeldden, cotype-materiaal van C.

Otrubae te bezitten (door Otruba in loco classico verzameld),

dat zonder twijfel niet slechts op C. nemorosa gelijkt, maar tot

deze soort behoort en zeker niet C. vulpina X muricata zijn kan;

2
0

.
dat E. Asplund, die dit materiaal voor ons heeft gecontroleerd,
volkomen onze mening deelt;

3
0

.
dat ook Nelmes cotype-materiaal van C. Otrubae Podp. heeft

gezien (een halm met vruchten) en eveneens van mening is, dat

het tol C. nemorosa Rebent. behoort.

Ook al kende Podpera de vermeende stamouders van zijn C.

Otrubae goed (waaraan nergens twijfel is uitgesproken) en al beschreef

hij de plant als bastaard, dit wil nog niet zeggen, dat het ook werke-

lijk een bastaard is. Het is juist zo, dat Podpera C. vulpina L. (m
Bohemen ongetwijfeld de gewone soort!) goed kende en de Westelijke
C. nemorosa Reb. hem als sterk van vulpina afwijkend moest opvallen.
Het pleit juist voor Podpera’s scherpzinnigheid, dat hij dit onaf-

hankelijk van anderen zag. Het is niet vreemd, dat hij de verschillen

uit bastaardering met C. muricata meende te kunnen verklaren.

Immers, C. nemorosa Rebent. houdt in vele opzichten a.h.w. het

midden tussen C. vulpina L. en C. muricata L. (in forsheid, vleugeling
van de halm, bladbreedte, vorm en kleur der bloeiwijze). In de door

ons l.c. overgenomen authentieke beschrijving van C. Otrubae staat

ook niets, dat tegen de door ons aangenomen synonymie zou pleiten.

Daarentegen wijst Podpera’s opgave, dat de onderste aartjes 1 —2

cm lange, borstelvormige schutbladen bezitten erop, dat het onmoge-

lijk C. vulpina X muricata kan zijn. Over verminderde fertiliteit

van de plant wordt evenmin gesproken; de vrucht wordt normaal

beschreven.

Wij beschouwen de naam C. subvulpina Senay dan ook als een

overbodige naam voor de plant, die althans voorlopig de naam C.

Otrubae Podp. moet behouden.

5. Carex trinervis Degl. en x C. Timmiana P. Junge.

Het is interessant in het Verenigingsherbarium na te gaan welk

een moeite het de oudere floristen heeft gekost, alvorens zij de in

onze duinen algemene C. trinervis Degl. op de juiste naam hadden

gebracht. In de Flora leidensis komt zij voor als C. rigida Good. en

C. cerina Dum., in de Enum. Zeel. als C. rigida Good., in de Flora
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belg. sept, als ?C. saxatilis L., doch Van Hall twijfelde sterk aan

de juistheid van deze naam en wees op de overeenkomst en de ver-

schillen met C. aquatilis Wahlenb. Al deze namen vindt men in

het herbarium terug. Eerst met het verschijnen van de Prodromus

(1850) komt aan deze verwarring een einde. Ook van de versprei-
ding van de soort in ons land heeft men lange tijd een zeer onduide-

lijk beeld gehad. De eerste druk van de Prodromus geeft aan: „In
de duinen; in dorre heidestreken”. Onder de groeiplaatsen vindt

men vermeld „t. Zeist en Woudenberg, v.d. Tr. in herb. Lac.”,
de overige zijn alle uit de kuststreek. Oudemans (Flora III, 1874)
sluit zich bij deze opgave aan: „plant der duinen en dorre heide-

streken”. Kobus & Goethart (De Nederl. Carices, 1887) veranderen

dit in „plant der duinen en der Veluwsche zandheuvels” en nog in

1916 (Prodr. ed. alt.) wordt vermeld: „In de duinen en in dorre

heidestreken”. Het in de eerste druk van de Prodromus vermelde

materiaal was nog zeer spaarzaam, doch ook als men de talrijke

opgaven in de tweede druk nagaat, valt het op, datuit het binnenland

behalve de reeds in de eerste druk vermelde exx. van de „Kweekerij
bij de Krakeling aan den straatweg tusschen Zeist en Woudenberg

1839 v d. T.” alleen nog exx. van Vorden 1876 en 1887 Groll

vermeld worden. Het is onbegrijpelijk hoe deze laatste planten
onder C. trinervis verzeild raakten. Zij behoren duidelijk tot C. reti-

culosa Peterm. en Groll verzamelde goede C. trinervis bij Haarlem

en op Texel (1881). De planten van de kwekerij bij de Krakeling
behoren echter inderdaad tot C. trinervis. Van latere vondsten uit

deze streek is niets bekend. Zou het te gewaagd zijn te veronder-

stellen, dat zij daar aangevoerd werden, b.v. met zand of struiken

uit het duingebied? Dat dit mogelijk is blijkt uit het fraaiemateriaal

door Jansen en Wachter in 1935 °P aangevoerd duinzandte Amster-

dam verzameld.

Hoe kwamen Kobus en Goethart ertoe. C. trinervis van de

Veluwse zandheuvels te vermelden? Kan dit zijn reden vindenin de

exemplaren in herb. Kobus, door Kok Ankersmit in 1877 bij Har-

derwijk verzameld? In de Prodromus worden deze niet vermeld.

Aannemelijker lijkt het ons, dat C. trinervis ook langs de voormalige
Zuiderzee voorkwam.

De urntjes van C. trinervis zijn vrijwel ongesnaveld, meestal is

de snavel nog korter dan bij de verwante soorten. Daarom vielen

ons de planten, door Suringar in 1860 op Schiermonnikoog ver-

zameld (2 vel in herb. K.N.B.V.) sterk op. Bij deze zijn de urntjes

plotseling versmald in een duidelijke, min of meer uitgerande snavel,

waardoor ze herinneren aan die van de zo vaak met C. trinervis

verwisselde 'C. extensa. Misschien hebben we hier met een goede
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variëteit te doen, maar het lijkt ons gewenst, dat ze eerst terugge-

vonden wordt, alvorens ze van een naam wordt voorzien.

De bastaard van Carex trinervis Degl. met Carex stolonifera Hoppe
zal op plaatsen, waar beide soorten voorkomen (en dat is in het kust-

gebied vaak het geval) wel niet zeldzaam zijn. In het herbarium der

K.N.B.V. liggen planten, die wij voor deze bastaard houden en die

reeds in 1869 door Holkema bij De Koog op Texel verzameld zijn.
Holkema schijnt vermoed te hebben, dat hij met een kruising te

doen had. Op het etiket staat tenminste vermeld: „C. vulgaris, over-

gangsvormen tot C. trinervis”. Hij vermeldde de planten echter niet

in zijn dissertatie „De plantengroei der Nederlandsche Noordzee-

eilanden”. Jansen en Wachter verzamelden in 1904 bij Hoek van

Holland enige planten, die zij voor deze bastaard hielden. Daar

Goethart ze als C. stolonifera (C. vulgaris) beschouwde, zonden ze

een ex. aan Kükenthal, die het met de determinatie als C. stoloni-

fera X trinervis eens was.

In de Prodromus ed. alt., p. 2056 geven Jansen en Wachter

de volgende beschrijving: „halm ruw aanvoelend; onder de

loupe beschouwd met fijne tandjes onder de inflorescentie, zoo

men de plant tegen het licht houdt. Mannelijke aren 2-3, vrouwe-

lijke 1-2. Schutblad der vrouwelijke aren even boven de inflores-

centie uitstekend; het tweede schutblad, indien aanwezig, zeker

korter dan de inflorescentie. Vrouwelijke aren aan den top manne-

lijk; deze veel korter dan bij andere trinervis-vormen. Urntjes
in vorm tusschen beide soorten instaand, sommige duidelijk ge-

nerfd. Kafjes donkerder dan bij andere trinervis-exemplaren, met

smaller groene streep en niet zoo spits. Mannelijke aartjes donker-

der danbij andere exemplaren”. Inderdaad wijken hun exemplaren
van C. trinervis af door aan de top scherper driekante, iets ruwe

halmen en donkerder kafjes, doch anderzijds zijn de vruchten ten-

minste ten dele goed ontwikkeld, is het onderste schutblad bij alle

exemplaren langer dan de bloeiwijze en zijn de urntjes groot, dui-

delijk gesteeld, dicht gespikkeld, duidelijk generfd en aan de top af-

geplat. Wij kunnen het dan ook zeker niet eens zijn met Goethart.

Hoewel wij enigszins twijfelen of het toch nog C. trinervis zou

kunnen zijn, achten wij de determinatie in loco van Jansen en

Wachter en de revisie van Kükenthal zo belangrijk, dat we ook

deze planten voor de bastaard houden.

In 1939 verzamelden wij bij Oostvoorne planten, die ons beter

intermediair lijken. Hierbij zijn de onderste schutbladen korter

dan, ongeveer even lang als of iets langer dan de bloeiwijze. De

halmen zijn aan de top scherp driekant en iets ruw, de kafjes
hebben een bredere middenstreep dan bij C. stolonifera, doch
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zijn veel donkerder dan bij C. trinervis, de urntjes zijn 2-3 mm

lang, onduidelijk gesteeld, zwak (doch duidelijker dan bij C. stoloni-

fera) generfd en zwak gestippeld, het aantal mannelijke aartjes
is geringer dan bij C. trinervis, de kafjes der mannelijke bloemen

zijn donkerder dan bij deze soort en de fertiliteit der planten is

sterk verminderd.

Zeker bij zo na verwante soorten als C. trinervis en C. stoloni-

fera kunnen eerst cultuurproeven uitmaken, of men zulke inter-

mediaire planten werkelijk bastaarden mag noemen. Gevaarlijk
wordt de determinatie van herbariummateriaal, dat vaak te jong
of onvolledig verzameld is. Onder zeker voorbehoud vermelden

wij dan ook de volgende groeiplaatsen:
Oranjezon Walcheren Q 2. 62. 43, 44, 1877, LAKOin herb. L.B.-

Oostvoorne 1939, Kern & Reichgelt in herb. pr. - Hoek van

Holland 1904, Jansen & Wachter in herb. L.B. - Vogelenzang
1871, Oudemans in herb. K.N.B.V. - De Koog Texel 1869, Holkema

in herb. K.N.B.V. - Texel 1937, Meeuse in herb. L.B. - Texel,

duinvalleien bij de Hoorn 1861, v. d. Sande Lacoste in herb.

K.N.B.V.(Goethart schreef er in 1898 bij, dat hij de plant ondanks

anatomische bladkenmerken voor C. trinervis hield) — Texel

1881, Groll in herb. K.N.B.V. - Zwanenwater bij Callantsoog

1901, Goethart & Jongmans in herb. K.N.B.V. (plant te jong!)
— Haarlem, E. V. D. Ende in herb. K.N.B.V. (idem).

Deze bastaard is door P. Junge [Verh. N.V. Hamb. III. 12, (1904)

p. 14] van de binaire naam X Carex Timmiana voorzien. Hoe

Junge in Jahrb. der Hamb. Wiss. Anst. XXV (1907) p. 188 kan

schrijven, dat de halmen van deze bastaard „nie rauh” zijn, is ons

een raadsel.

Maart 1946.


