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vooral aan den mondkant, dat er heusch een gelei
delijke overgang schijnt te bestaan tusschen dier 
en voedsel. 

Veel woester gaan de harkwespen, die hier ook niet 
zeldzaam zijn, te werk. Aan groote vliegen, koeien-
dazen, hebben ze hier op de Meent dan ook geen 
gebrek. Wie ze niet kent, zou er bang van worden, 
als zoo'n groot, geel beest daar aan komt snorren 
met een groote bruine vlieg tusschen zijn pooten 
geklemd. Die Bembexen hebben beter plaatsgeheugen 
dan de Dasypoden, schijnt het; zij weifelen niet en 
met verbazing ziet ge, hoe die groote zwavelkleurige 
wesp, vlak bij u, een te 
voren onzichtbare gang 
open krabbelt, zijn ver
lamde vlieg weer op
pakt, die er instopt 
en zelf mee verdwijnt 
om zijn ei te leggen 
op 't schijnbaar leven
loos vliegenlichaam. 
De koe, die er van 
verlost is zal er wel 
gelukkig mee zijn, 't 
is anders geen be
nijdenswaardig lot, dat 
zoo'n daas treft, 't Is 
te hopen voor het dier, 
dat het na de paraly
seering werkelijk ge
voelloos is; bewegen 
kan 't zich nog wel 
een weinig, de achter-
pooten trekken soms 
stuipachtig, als het in 
den mijn wordt ge
schoven. 

Verder op naarden 
kant van Walden 
achter de renbaan 
wordt de Meent bloem
rijker, daar geurt de 
thym, daar staat de 
heide, nu in vollen 
bloei, op sommige plaatsen geel van de zachte 
brem, op andere wit en rose van 't duivelsnaaigaren, 
dat er op woekert en in de halfdroge sloot vervangt 
hier zonnedauw en moerasviooltje, de calla's, de 
zeldzame slangenwortel en de gagel. Die komen er 
niet voor in enkele exemplaren, zooals de beide laatst 
genoemde, ze kleuren er den bodem, van de diepte 
aan den rand kijken nu de blauwe klokjes, gen
tianen uit thym en dopheide uit, en tusschen dubbel-
loof, de blauwe godsgenade steken talrijke vreemde 
oranje aren omhoog, de mooie vruchten van been-
breek, Narthecium ossifraga, die verleden week aan 

zijn top nog enkele gele leliebloempjes droeg, heel 
mooi met oranje helmknoppen, 

Nog een eindje verder voorbij de bocht, waar de 
tapuiten nestelden en nu de jongen en ouden om 
u heen aan 't staartwippen zijn, vond ik van morgen 
nog een zeldzaamheid. Ik ging er heen, om de mooie, 
vuurroode paddestoeltjes op het bleekgroene veenmos 
te zien staan. Ze stonden er, de Hygrophorus, 
heerlijk mooi; maar niet om mee te nemen. Zoo
lang ze met den voet in 't natte mos staan en de 
zon ze beschijnt, gloeien die kleine, teere, doorschij
nende parasolletjes, dat het een lust is om te zien; 

neemt ge er een uit den 
bodem, dan buigt en 
breekt de voet, en de 
hoed deukt en ver
slapt bij de minste 
aanraking; ' t is of ze 
van was zijn gemaakt, 
zoo blijft behalve bij 
de jongste, de indruk 
van de vingers er in 
staan, 

Bij 't kijken nu naar 
die vlamgeelroode 
zwammetjes viel het 
oog op een klein 
labiaatje; dadelijk is 
het aan de kam op 
de kelk te herkennen 
als een verwant van 
het groote glidkruid 
of blauwe godsgenade, 
en de naam van klein 
glidkruid, Scutellaria 
minor is dan ook wel 
goed, maar van de 
mooie, bloempjes met 
vuurroode stipjes zegt 
hij niet genoeg naar 
mijn zin. 

E. HEIMANS. 

Bussum, Aug. '05. 

Scutellaria minor. 

OPDROGENDE ZWAMMEN. 

Xeemt ge de een of andere handleiding op, om 
met behulp daarvan uwe plaatzwammen te 
bepalen, dan vindt ge ze daarin gewoonlijk 

in twee afdeelingen verdeeld. 
Van de eerste afdeeling wordt gezegd: sporen wit 

of anders gekleurd; rottende soorten; van de tweede: 
sporen altijd wit; soorten die opdrogen. Verder 
ziet ge dan, dat tot deze laatste afdeeling behooren 
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de geslachten ScMsophyllum, Lenzites, Marasmius, 
Panus en Lentinus. 

Treft ge vertegenwoordigers aan van beide eerst
genoemde geslachten, dan zult ge er zeker geen 
oogenblik aan denken, deze hout- of leerachtige 
zwammen onder de vliezige rottende soorten te gaan 
zoeken, en het zal u waarschijnlijk niet veel moeite 
kosten, ze thuis te brengen. Daarenboven kenmerkt 
het geslacht ScMsophyllum, waarvan Sch. commune 
de eenigo in ons land voorkomende soort is, zich 
nog door den zeer bizonderen bouw der plaatjes, 

Plaatjes van Schizophyllum commune. 

en zoo iets exclusiefs helpt ook heel veel bij het 
determineeren. Deze plaatjes zijn n.m. langs de 
snede gespleten, hetgeen bij geen enkel ander plaat-
zwammen-geslacht voorkomt. 

Sch. commune is een buitengewoon fraai plantje; 
maar aan den eersten den besten boomstam of stronk 
vindt ge het niet groeien, en voor ge in zwammen-
land goed hebt leeren kijken en onderscheiden, treft 
ge het waarschijnlijk niet aan. De sierlijke, witte 
donzige, later stijfharige hoedjes, groeien in rijen 
dakpanswijze boven elkander, de plaatjes zijn in 
jeugdigen staat grijs, worden dan grijsroserood en 
ten laatsten bruin-purper. 

Wat 't geslacht Lenzites betreft, vertegenwoordigers 
daarvan zult ge ongetwijfeld op uwe wandelingen 
meer dan eens hebben ontmoet. Zij zijn, wat 
groeiplaats betreft, dan ook over 't algemeen niets 

Schizophyllum commune. 

kieskeurig. Enkele soorten hebben wel een besliste 
voorkeur voor een bepaalde boomsoort als Lenzites 
saepiaria, abietina en pinastri die alleen van naald-
boomen willen weten en L. betulina, die liefst op 
berkenhout tiert, maar gewoonlijk zijn zij tevreden 
met welken boomstronk of -stam ook, en palen en 
stronken zijn haar ook lief. Ook de temperatuur 
deert ze niets en men loopt evenveel kans, ze op 
een snikheeten zomerdag, als gedurende de koude 
wintermaanden aan te treffen. Zoo vond ik in 
December voor 't eerst Lctizites varieyata, en zal 

haar eens voor u gaan beschrijven, opdat ge ze 
dadelijkherkent, als ge ze ziet en ook haar zustertjes, 
wat u zeker wel gelukken zal, want Lenzites is 
een van die geslachten, waarvan alle afstammelingen 
een onmiskenbaar „air de familie" hebben. Een 
steel bezitten zi,; niet, hun plaatjes zijn zeer breed, 
niet alle gelijk, nu en dan met elkaar verbonden 
en zoodoende holten vormend, hetgeen deze zwam
men het aanzien geeft van mislukte buiszwammen. 
Ook ireft men ze nooit op de aarde aan, misschien 
omdat ze 't daar 's winters wat al te koud zouden 
krijgen, en ei zich ook moeielijk het voedsel, dat 
zij voor hun groei en ontwikkeling behoeven, zouden 
kunnen verstrekken. En zoo wordt dan ook Lenzites 
variegata Fr. op boomstronken gevonden. Deze zwam 
bezit een allersierlijkst hoedje, hetwelk 2—21/2 cM. 
ong. breed is, en een mooi fluweel manteltje draagt, 
dat zeer fraai met banden van verschillende kleur 
versierd is. De rand van het hoedje is witachtig, 
de plaatjes bevinden zich aan de onderzijde er van, 

Lenzites betulina. 

zij zijn breed, dik, ongelijk vertakt, hier en daar 
vergroeid en hebben witte, scherpe, later ingescheurde 
sneden. Panus, Marasmius en Lentinus zullen u 
meer hoofdbreken kosten dan de twee voorgaande 
geslachten, en men moet al eenigszins met de studie 
der plaatzwammen gevorderd zijn, wil men de soor
ten, die er toe behooren, weten t'huis te brengen. 
Marasmius vooral is bizonder lastig en wordt ge
woonlijk door den beginner voor heel wat anders 
aangezien, daarbij komt dan nog, dat het geslacht 
soorten telt, waarvan vele kenmerken onderling zeer 
uiteenloopen, zoodat het niet voldoende is, er een 
of twee typen van te kennen om met het geheele 
gezin bekend te zijn, zooals voor Amanita ofLactarius 
b.v. het geval is. 

De naam Marasmius komt van een grieksch woord 
dat opdrogen, wegkwijnen beteekent, en doelt op 
de eigenschap van deze zwammen om nadat ze 
zijn afgeplukt, te verdrogen of te verschrompelen. 
In de geneeskunde wordt dezelfde term gebruikt 
om eene ziektetoestand aan te duiden, waarbij de 
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patient vermagert en wegteert en hebt ge zoo'n 
mooi, versch bosje van Marasmius urens Fr. b.v.i 
van uwe wandeling meegebracht en na een paar 
dagen hun verschrompelde, vermagerde, gerimpelde 
lichaampjes teruggezien, dan zult ge begrijpen, hoe 
volkomen juist deze geslachtsnaam is toegepast. 
Maar de voor uwe patientjes dan heilzame medicijn 
is gelukkig onder uw bereik, leg uwe arme zieken 
in een schoteltje, begiet ze met water en na korten 
tijd vindt ge ze weer springlevend terug, en bijna 
even welgedaan als toen ge ze buiten plukte. Deze 
eigenschap van weer te herleven, wanneer men ze 
opkweekt, is allen Marasmius kindertjes eigen, maar 
om er achter te komen, moet men toch al weten, 
dat de soort niet wegrot, maar opdroogt, en gewoon
lijk bewaart men de verzamelde zwammen niet lang 
genoeg, om deze ervaring op te doen. 

De meest gewone Marasmius is M. oreades Fr., 
de zoogenaamde „mousseren«, een aardig plantje 
zonder pretentie, de eenvoud zelve. Een klein, bruin-

Marasmius urens. 

geel hoedje dat op het gras ligt, een stoeltje van 
dezelfde kleur en bijna geheel door de omringende 
giasprietjes verborgen, aan de onderzijde van den 
hoed, de witachtige of bleekgele, breede plaatjes en 
de eigenaardigheid van gewoonlijk in kringen of 
halve kringen dicht bij elkaar te groeien, ziedaar 
de uiterlijke kenteekenen van dit plantje. Echt 
huiselijk ziet het zwammetje er uit en men kan 
't het plantje aanzien, dat 't in de keuken thuis 
hoort en er van groeten dienst is. Het neemt er 
dan ook de plaats in van een zeer op prijs gestelde 
lekkernij. Op grazige plekken, in weilanden, ook 
in de duinen kunt ge het van 't voor- tot 't najaar 
vinden. Volgens de fabel heeft dit zwammetje zijn 
ontstaan te danken aan oreaden of bergnymfen 
welke ze daar, waar zij 's nachts bijeenkwamen en 
ronddansten, deden verschijnen. Poëtisch wordt dit 
door een Engelsch dichter, wiens naam ik mij niet 
herinner, uitgedrukt. 

The nimble elves that do by moonshine green 
those ringlets make Whereof the ewe bites not; 

whose pastime it is to make these midnight 
mushrooms. 

De meer prozaïsche, ware uitlegging van 't feit is 
echter deze. De vruchtlichamen der plaatzwammen 
ontstaan meestal onmiddeïijk uit mycelium (zwam-
vlokken). Van een bepaald punt uit verspreidt dit 
zich straalsgewijs, en op een gewoonlijk bepaalden 
tijd van 't jaar vertoonen zich de vruchtlichamen. 
Terwijl het mycelium doorgroeit, sterft het van het 
centrum uit af, en vormt zoodoende de groeiwijze 
in kringen welke algemeen bekend staat onder den 
naam van heksenringen, waarmede ook Marasmius 
oreades wordt aangeduid. Behalve Marasmius oreades 
zult ge dus, zooals uit het voorgaande blijkt, nog 
een groot aantal plaatzwammen aantreffen, welke 
zulke ringen vormen, en wanneer het mycelium 
perenneert en jaarlijksch in omvang toeneemt, zoo
als voor sommige soorten 't geval is, kunnen zulke 
heksenringen een verbazende uitgestrektheid ver
krijgen. Zoo'n bijna statigen stoet vormt in ons 
land o.a. Glitocybe nebularis Batsch. Wil men M. 
oreades voor de keuken 's winters overhouden, dan 
rijgt men ze eenvoudig aan risten en hangt ze dan 
op een droge plaats op, 

Nu ge met het oreadenkind bekend zijt, zult ge, 
wanneer ge M. urens en peronatus ziet, flg. 4, ze 
misschien wel gauw weten te rangschikken. Zij 
bezitten evenals M. oreades een bijna kraakbeenachtig-
harden steel, maar bij M. peronatus vindt men hen 
tot op een derde der hoogte in witte of gele, wollige 
vlokken gedoken, (van daar de naam peronatus die 
gelaarsd beteekent), terwijl bij M. urens, wiens 
beentjes minder gevoelig voor kou schijnen te zijn, 
slechts de steelvoet met witte vlokken bedekt is. 
M. peronatus heeft een dof, bleek steenrood of 
ledergeel hoedje, welks rand gestreept is. Bij M. 
urens is de hoed ietwat glanzend, dan gerimpeld, 
bruinrossig, maar later veibleekend; het hoedvleesch 
heeft een brandenden smaak; wat ook voor de 
gelaarsde het geval is. Beide soorten groeien in 
bosschen en niet bij voorkeur op grazige plekken 
zooals oreades. 

Heel anders dan deze drie soorten zien die er uit 
welke op takjes, bladeren of anderen plantenafval 
groeien. Wie zou M. rotula (zie pag. 134) voor een 
broertje van den mousseron houden? Zien we de 
twee soorten bij elkaar, dan valt ons op 't eerste 
gezicht wel een groot kontrast danrtusschen op, 
doch niet de geringste verwantschap. Marasmius 
oreades met zijn poëtischea naam is zoo prozaïsch 
mogelijk; Marasmius rotula daarentegen is een en 
al bevalligheid, en doet al het mogelijke om ons te 
bekoren en den leelijken naam van rotula of wiel 
die men hem heeft gegeven te doen vergeten. 
Snoezig kunnen ze zich op zoo'n mooi met mos 
begroeid takje of op een plantenstengel groepeeren, 
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die wieltjes, en wat schieten hun zwartachtige, 
boomachtige stoeltjes geestig naar boven. En het 
vliezige 2—6 m.M. breede hoedje, hoeveel moois 
geeft ook dat ons te zien, wanneer we het nauw
keurig beschouwen. De plaatjes, zeer gering in 
aantal, hebben zich om den steel tot een daarvan 
vrijen ring vereenigd; het witachtige bovenvlak van 
't hoedje heeft in 't midden een klein, donkerder 
gekleurd, schalksch putje, waarvan zielplooien, rim
pels of voren sierlijk naar den rand toeloopen. 
Tracht maar dit zwammetje te vinden, werkelijk 
het is bewonderenswaardig, de foto die we er van 
geven haalt niet bij de werkelijkheid, vooral omdat 

en een schelp-, later klokvormige gedaante heeft. 
Maar ge zijt zeker verlangend te weten, welke dan 

toch de overeenkomst is tusschen de verschillende 
Marasmius typen, en waarom men ze tot eenzelfde 
geslacht heeft bijeengebracht. Ten eerste behooren 
ze, zooals u reeds bekend is, alle tot de nietrottende, 
opdrogende soorten; dan zijn ze in 't bezit van 
buigzame plaatjes, waarvan de snede scherp en gaaf 
is, en die gewoonlijk tamelijk wijd uit elkander 
staan, vervolgens zijn ze meestal van een midden-
standigen steel voorzien, en in 't bezit van een 
vruchtlichaam, waarvan de zelfstandigheid gewoonlijk 
min of meer vleezig, of vliesachtig is; terwijl de 

Marasmius rotula. 

zij kleuren mist. En zwammen zijn juist kleuren
kenners bij uitnemendheid, want hoewel de natuur 
alles vermag, en dan haar kleurenstrijdigheid ons 
niet hindert, zooals wanneer menschenhanden haar 
doen ontstaan, zoo zijn toch de sobere, harmonische 
tinten der meeste zwammen een bizondere streeling 
en een zacht genot voor een kleurengevoelig oog. 

Men kent in Nederland nog meerdere Marasmius-
soorten, die op plantenafval leven. Het zijn steeds 
zeer kleine zwammetjes welke de grootte van 1—IV» 
c.M. niet overschrijden. Ook kent men nog een 
enkele inheemsche soort, die ongesteeld is, en waar
van het hoedje ruggelings op doode takjes vastgroeit 

hoed niet in den steel overgaat en daarvan dus 
gemakkelijk valt af te scheiden. En houdt ge al 
deze kenteekenen in 't oog, dan zult ge zien dat ook 
Marasmius een zwam men geslacht is, waarvan de 
soorten, wanneer men ze zorgvuldig en oplettend 
beschouwd, wel uit elkander zijn te houden, 

Van 't geslacht Panus is u de bij ons zeer algemeen 
voorkomende Panus stipticus (zie pag, 135) zeker wel 
bekend al is 't dan ook slechts van aanzien. Dit mooie, 
gezellige zwammetje is dan ook, het geheele jaar 
door bijna, aan oude boomstammen en stronken, 
houten palen enz. te vinden. Het vormt daarop met 
zijn lederachtig, geelachtig hoedje, door een kort( 
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zijdestandig, naar boven verbreed steeltje gedragen, 
mooie groepjes, die doen denken aan kunstig, 
door vaardige Japansche vingers uit ivoor gesneden 
netské's. Er bestaan van Panus stipticus verscheidene 
goede afbeeldingen, die u een zeer duidelijke voor
stelling van 't plantje zullen geven, een daarvan 
voegen wij voor ,u aan ons stukje toe. Panus ver
schilt van Marasmius doordat het vruchtlichaam 
hier wel in den steel overgaat en de hoed dus niet, 

Panus stipticus. 

zooals bij Marasmius, gemakkelijk van den steel 
is af te scheiden, ook is de steel bij Panus nooit 
middenstandig, terwijl dit voor Marasmius steeds 
het geval is. De plaatjes hebben een gaven zoom, 
de hoed is vleezig leerachtig en vezelachtig van 
samenstelling. 

Bij Lentinus, het laatste geslacht onder de op
drogende zwammen, treffen we weer een sterk 
sprekend karakter aan, hetwelk bestaat uit de steeds 
min of meer gezaagde, getande of ingescheurde snede 
der plaatjes. Maar niettegenstaande dit herkennings-
teeken is en blijft 't geslacht voor beginnenden lastig, 
vooral omdat de plaatjes evenals bij de meeste 
rottende plaatzwammen vliezig zijn, en Lentinus 
tigrinus of Lepideus de twee soorten die men kans 
loopt 't eerst te vinden, zullen ongetwijfeld nog 
meer dan eens voor de eene of andere ondetermineer-
bare Glitocybe worden gehouden. Maar laat u dit 
niet afschrikken. Geduld overwint ook in zwammen-
land alles. Gooi hetgeen ge daar verzameld hebt 
niet te spoedig weg, de soorten die niet overblijven 
zullen u er wel van zelf toe dwingen, ze niet te 
bewaren, en die welke niet rotten leeren u dan al 

Plantje van Lentinus lepideus Fer. 

dadelijk, waar ze te zoeken, en op ' t eerste oogen
blik ontvalt dikwijls veel, dat eerst later opgemerkt 
wordt en voor 't bepalen van belang is. 

De twee bovengenoemde soorten van Lentinus 
groeien van Juni tot November aan oude boom
stammen op planken, palen enz. Het zijn mooie 
zwammen, L. tigrinus voornamelijk, met zijn cirkel-
ronden, genavelden, wit grijsachtigen of roodbruin-
achtigen hoed, die prachtig met harige schubben 

geteekend is, is wonder mooi. De hoedrand is 
neergebogen, de steel is niet zelden buiten het 
centrum geplaatst en is voorzien van een ring, 
maar zoo vluchtig is deze, dat men hem zelden 
daarop aantreft. De fijngetande plaatjes, die er als 
miniatuurzaagjes uitzien, zijn wit- of zwartgeel, zij 
loepen op den steel at. Kijk, wanneer ge buiten 
zijt, goed rond, of ge deze soort niet ontdekt, aan 
houten bruggen, telegraafpalen, houtwerk van kiosken 
enz. wil hij ook wel groeien; houdt die dus onder 
' t loopen ook in 't oog, en treft ge er nu juist 
Lentinus triginus niet aan, dan ontdekt ge wellicht 
toch onder 't kijken een of andere interessante zwam, 
een Polyporus of Stereum b.v., die zijn van deze 
greeiplaatsen ook geen vijanden. Behalve boven
genoemde treft men in Nederland nog andere 
Lentinus-soorten aan, maar deze echter komen veel 
zeldzamer voor. 

C. E. DESTEÉE. 
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EEN NIEUWE GRAAFWESP. 
Een andere mogelijkheid is er nog, n.1. dat onze 

Ammophila hirsuta Scop. (zoo heet hij voluit) en 
die van Fabre niet dezelfde dieren zijn. Een aardig 
probleem, om opgelost te worden door onze lezers, 
die in de vacantie zoover komen als Aix les Bains, 
Genève of Annecy. 

^ y ' o o schreef ik vijf jaar geleden, toen ik er op 
X^. gewezen had, dat de groote rood-met-zwarte 

graafwesp Ammophila hirsuta bij ons zijn 
eieren legt op verlamde en begraven spinnen, ter
wijl Fabre in zijn Souvenirs entomologiques hem 
rupsen laat vangen. Reeds toen beweerde ik, dat 
zoo'n verschil van prooi entomologisch onmogelijk is. 

Ammophila hirsuta met haar spin. 

Toen kwamen onze Heldersche vrienden bij monde 
van den heer D. T. Houben vertellen (Jaargang 
VIII blz. 134) dat in Den Helder Ammophila hir
suta wel degelijk rupsen vangt: een hoogst belang
rijke waarneming. Alleen kon ik de wesp zelf niet 
te zien krijgen, zeer tot mijn spijt, want ik vermoedde, 
dat het wel een ander dier zou zijn. In jaargang 
IX heb ik onze lezers nog eens aangespoord, om 
een oogje op de Ammophila's te houden, maar dat 
heeft toen niets opgeleverd. 


