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komen ze te voorschyn, onze boschacrobaten. De plulm-
staart styf uit, klauteren ze pijlnel langs een tak omhoog, 
om even later met een dol gangetje den weg over te hollen, 
zonder dat je weet waar ze vandaan gekomen zy'n. 

Dat moeten ook eerste zwammenliefhebbers zy'n, onze 
eekhoorns. Tot myn spyt is 't me nog nog niet gelukt ze 
op snoepen te betrappen. 

Een jonge Amanita. 

Dien dag had ik nog een paar typische vondsten, waarb;] 
vooral ttitmuntte de Helvetia. Dengene die voor deze zwam 
een goede Hollandsche naam van minder dan 10 letters uit
denkt, zal ik de plek wyzen waar ze groeien. Afgekloven 
varkenskluifzwam is de eenige passende naam, die ik er 
voor vinden kan, maar die is natuuriyk te lang en niet 
officieel genoeg. Trouwens het zal wel blyken dat het 
onmogelijk is voor ieder dier of iedere plant een Hollandsche 
naam te bedenken. Wie-dit betwisten wil, zou ik wel een 
een doos met een 70 tal kortschildkevertjes van 't geslacht 

Jonge Ilypholomias. 

Atheta onder den neus willen duwen, dan kon hy vast 
beginnen. Stellig kunt ge er bovendien van op aan, dat de 
opvallende typische dieren en planten al lang een volksnaam 
bezitten. 

Nog eenige vondsten zal ik vermelden, en dat zyn het 
kleine parasolletje en de „stuifbal" Scleroderma. Van de 
laatste trof ik een heele groep stuivende exemplaren. Ook 
Lycoperdon verspreidt zoo zyn sporen, maar daartoe opent 

Een vreemde Peziza. 

UIT M'N HERBARIUM. 
e vakantie is weer voorby. Ze was heerlijk dit jaar. 

Vooral de natuurliefhebber kan genieten, zijn hart 
ophalen by excursies of pleziertochtjes. Menige ver

zameling is in dien tyd vermeerderd, verrykt met zeldzame 
of voor den verzamelaar onbekende voorwerpen. Tot de 
laatste gelukkigen behoor ik ook, vandaar, dat ik wat 
plaatsruimte in D. L. N. vraag, wellicht hebben meerderen 
er iets aan. 

In m'n tuintje vond ik Glaucium luteum in een exempt. 
Daar deze plant bij mijn weten hier nog nooit gevonden 
is, vermoed ik — en wel met eenige gr@nd dus — dat het 
zaad afkomstig is van kippenvoeder. 

Salvia vertkillata kreeg ik voor myn verzameling uit de 
naaste omgeving eener olieslagery. 

Een andere 8., ik meen sylvestris, werd door eenjeugdig 
liefhebber uit Gouda, hier gelogeerd, buitgemaakt op het 
stationsemplacement. 

S ' . iu f lp .d , 

Uit do familie der Plautagineeën verkreeg ik voor mijn-
herbarium Plantago coronopus uit Harderwyk, waar dit 
aardige plantje zeer veel groeide tusschen de straatsteeneu 
van den weg naar den zeekant. 

PI. arenaria vond ik bij dezelfde excursie bij Nunspeet, 
in de buurt van 't station. Deze eigenaardige weegbree 
gloeide hier in ettelijke exemplaren. 

Littorella lacustris viel me ten deel by eeh tochtje naar 
Heino. 't Groeit daar in groote menigte in „Joapiksgat" 
en omgeving. (Bij de Redactie welbekend). 

Wat een magnifiek plekje in alle jaargotyden! Met de 
fiets is 't van hier maar een wipje, en zoo kom ik er nog 
al eens. Wat bloeide er verleden week Parnassia in al z'n 
heerlijkheid I 

Toen verzamelde ik daar ook Samolus Valeraudi, een 
primulacee, tot nu toe voor mij een onbekende. 

Voor eenige jaren vond ik in 1 ex. vertegenwoordigd, 
op den Useldijk Origanum. Ik liet haar staan, bang voor 
uitroeien; daar ik van Windesheim tot Zalk haar niet 
vond. 't Volgend jaar was al myn zoeken vergeefsch. — 

hij slechts een klein gaatjo aan den top, terwijl Scleroderma 
heelemaal open spat. Owee als je zoo'n stuifbal thuis 
neerlegt en vergeet, dan mag je geen enkele paddestoel 
meer in huis brengen. Zelfs niet onder belofte dat je er 
een „gerecht" van bereiden zult. S. LEEFMAXS. 
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Uit jaar is ze vry veel gevonden in de buurt van Olst, en 
vond ik haar weer in één ex. ongeveer op dezelfde plaats 
als de eerste maal. De halve bloeistengel borg ik in debus 
voor 't herbarium. 

In de buurt van Nunspeet verzamelde ik ook nog Silene 
inflata, Anchusa officinalis en Malva crispa. 

Een andere Malva, even zeldzaam, vond ik aan den buiten
kant van 't nieuwe emplacement van de Centraal even 
buiten Zwolle. Dit was moschata, met zyn prachtige groote, 
witte, welriekende bloemen. 

Aan een slootkant in deze buurt vond ik ook Scrophularia 
Neesü. De stompe, gekartelde lage en de gezaagde, spitse 
hoogstaande bladeren maakten 't duidely'k uit. 

Op een fietstochtje door 't Noorden van Overysel en 
Drente vond ik o.a. de aardige Alsine tenuifolia en Herniaria 
glabra, by 't Anerstuis in de buurt van Gramsbergen. 

Op ons gemak ry'dend over den mooien schelpenweg 
tusschen Belter- en Beulakker Wyde, schemerde me 
plotseling tusschen hoog gras en riet een groote heldergele 
bloem met donker hart in 't oog. Een onbekende! Latei-
bleek me te doen te hebben met Eudberkia en wel hirta-
Hoe die hier verzeild komt?! Zoover van de bewoonde 
wereld! By Denekamp komt nu als vindplaats Gem. 
Wanneperveen. Een oord, nu helaas onverbiddeiyk voor 
ons gesloten, doch een plaats, die voor de Zwolsche natuuur-
lief hebbers menig aangename herinnering heeft — de reuzen 
heksenbezem van de „Biologische" kwam hier vandaan. — 
Ik bedoel Mataram, leverde me o. a. Geranium pratense, 
Suponaria officinalis, Omphalodes verna en Vinca minor. 

Een excursie naar Apeldoorn vermeerderde m'n schatten 
met Monótropa hypopites, een eigenaardige verschyning 
voor wie haar niet kent. 

Hoe goed het is, by 't botaniseeren, geen enkel plaatsje 
in de buurt over te slaan, niet onverschillig een heg of 
boschje voorby te gaan, bleek me nog deze vacantie. 

De jeugdige bezoeker, boven reeds genoemd, ontdekte 
in een heg, waar ik onnoemiyk vaak langs was gegaan 
Lycium harbaiian. Trouwens hy mag zich verheugen in 
een „goeie speurneus". Hy belooft wat. 

Verder kan ik prepareeren Chorispora tenella; een gouds
bloem in 't wild gevonden op een aardappelakker in de 
buurtschap Haerste, of 't hierhandelt om Cntotdutodmewsis 
of officinalis kan ik niet uitmaken, daar de vruchten ont
breken; de habitus doet denken, altyd volgens de beschrijving 
van Heukela, aan Arvensis; Cirsiuvi anglicum vond ik op 
een excursie in 't Broekland by Haarle(gem. Hellendoorn); 
Qalinsoga in akkers in Harderwyk; Campanula rapunculus 
by Olst; Silene dichotoma verleden jaar in m'n tuin; 
Vaccaria insgeiyk en ten slotte Hyoscyamus niger en 't 
mooie grasje Cynodon uit Zalk. Bandvormingen mocht 
ik verkrygen van: Hottonia, Polygonium convolvulus, Saro-
thammus, Hieracium umbelliferum, Asparagus officinalU, 
Althaea rosea, Delphinium\albus en een klaverhoofdje, 
waarvan een gedeelte der bloempjes vervormd zyn tot 
blaadjes. 

Op 't oogenblik staat in m'n tuin een papaver met 
wonderiyk vervormden stamper. Of eigeniyk is 't er niet 
één, maar een verzameling: als 't ware een vader met 
z'n kindertjes om zich heen. De middelste, de grootste, 
is bijna normaal gevormd; de anderen komen aan den 
voet uit den top dor bloemsteel; hiervan tel ik er een 16-tal. 
Allen doen ze moeite geiyk te zyn aan den grootste, doch 
't Is een ydel pogen; 't blijven stumpertjes. 

Aan 't einde iets voor den lezer, in de eerste plaats 
echter voor de redactie. 

Ik vond by een olieslagery een plant, die ik maar niet 
thuis kan brengen. Ik heb gezocht en gevraagd, doch 't 

is me niet gelukt den naam te weten te komen. De redactie 
stuur ik hierbij een gedeelte, ('t Is Xanthiutn spinosum). De 
plant heeft niet gebloeid. Ze heeft mooie gedeelde bladeren, 
ei-vormig-spits met breede witte middennerf. Ze zijn behaard, 
viltig aan den onderkant, 't Eigenaardige is, dat deze geheel 
kruidachtige plant, sterke, driedeelige, scherpe dorens heeft 
zitten onder ieder blad. Een steek met deze dorens doet 
een kleine wonde ontstaan, die lang na jeukt. Ze groeit 
hier maar in 1 ex. en is ± 4 dM. hoog. Hooger schynt ze 
niet te worden, wel zet ze uit. 

Wie kan me helpen? Zeker de redactie wel? 
Zwolle. B. G. RUTTING. 

P. S. Tot myn spyt is de plant verdwenen, uitgeroeid? 
Buit gemaakt door een lid der N. N. V. Dit laatste zal wel 
spoedig blyken! 

Nieuwe planten en nieuwe vindplaatsen voor 
zeldzame planten, gevonden in 1906. 

Als plantensoorten, die voor ons lantl nieuw zijn 
en mij werden toegezonden, heb ik te vermelden 
Melilotus ruthenicus M. B., te Amsterdam gevonden 
door den jongenheer M. Pinkhof en Centaurea pseu-
dophrygia C. A. M. var. capitata, gevonden aan den 
Rijn bij Arnhem door Mej. A. Kleinhoonte. Ook 
werd door den Heer van der Ven in een bosch bij 
Arnhem gevonden Ins Xiphium, doch deze is daar 
zeker verwilderd, evenals Gollinsia bicolor, gevonden 
in een vroeger tuintje te Gendringen (N.-B.) dooi
den Heer R. Braams. 

Als nieuwe vindplaatsen voor zeldzame planten 
vermeld ik Orchis latifolia B. gracilis, te Maastricht 
(J. Paguier), Goodyera repens, te Roden (Dr. 
Feitsma en P. van den Burg te Grijpskerk), 
Ootispermum hyssopifolium var. hptopterum op 2 
plaatsen bij Amsterdam (door den Heer J. Koorn-
neef en door S. Pinkhof), Albersia deflexus, op een 
terrein over het IJ bij Amsterdam (J. Koornneef), 
Dianthus barbatus, aan den rand van een bosch bij 
Arnhem (v. d. Ven), Glaucium cornimlatimi bij 
Arnhem (Mej. A. Kleinhoonte), Rapistrtm rugosmn, 
aan den overzijde van het IJ bij Amsterdam (J. 
Koornneef), lieseda alba, aan de Ukade te Amster
dam (J. Pinkhof), Falcaria vtdgaris, te Middelburg 
(J. Mesu te Nieuw en St. Joosland), Ciccr arietinum, 
aan de Ukade te Amsterdam (M. Pinkhof), Vicia 
lutea, bij Arnhem (Mej. A. Kleinhoonte), Fida 
pannonica, bij Arnhem (door dez.) en Vida pan-
7ionica B. serratifolia Koch (nieuw!) in een duinpan 


