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Een bijna horizontale gang leidde regelrecht naar 
de plaats, waar 't vernuftig saamgelijmde bladeren
nestje gebouwd was. In een oogenblik had ik dan 
ook eenige nestjes in handen. Vlak bij 't harige 
rozetje van een havikskruid merkte ik een bijzonder 
ijverig bijtje. Haast om de vijf minuten vloog ze 
uit om een nieuw bladstuk te halen. Teruggekomen 
bleef ze dan eenige minuten beneden aan 't werk 
om het bladstukje vast-te-lijmen, te schikken en te 
buigen, om dan weer spoedig uit te vliegen voor 
nieuwe bouwstof. 

Terwijl ze weg was, legde ik een der straks uit
gegraven nestjes in een doosje met zand en zette 
dit doosje op haar nest-opening. Van het nestje dat 
in 't doosje lag was één cel klaar en was de tweede 
cel pas in aanbouw. 

AI heel gauw kwam het bijtje terug met een 
stuk blad tusschen de pooten. »Wat is dat nu," 
moet ze wel gedacht hebben, ,/zeker heb ik me 
vergist, is het nest verderop?" 

Hoe Ammophila haar rups steekt. 

In angst en vrees zweefde ze heen en weer met 
het bladstukje steeds tusschen de pooten en zette 
zich ten leste neer in 't gloeiend zand. Weer vliegt 
ze op, vliegt in telkens nauwer kringen om de 
plaats waar haar nestje zijn moet. Bepaald oriön-
teert ze zich met de omgeving. Eindelijk zet ze 
zich neer op het doosje, vliegt weer op, strijkt 
weer neer, en gaat zoowaar op het nestje zitten, 
het nestje van een buurvrouw. Ze loopt er omheen, 
betast het van buiten, steekt er haar wollig kopje 
eens in en gaat het werk vervolgen. 

Ze plakt er het stuk pasgehaald blad tegen aan 
en werkt bepaald wel ruim vijf minuten aan het 
vreemde nestje in het openliggende doosje. Zou ze 
het werk van een ander voor het hare hebben aan
gezien? Ze wist dat haar nestje daar m o e s t wezen, 
en nu werkte ze daar aan een vreemd nestje in 
buitengewone omstandigheden. 

't Was jammer, dat de lucht onderwijl was be
trokken en 't ging regenen, maar den volgenden 
dag wilde ik de proef nog eens herhalen. 

Den volgenden dag was het weer ook niet zeer 
gunstig. In lange rijen, compagniën in frontcolonne, 
trokken grauwe stratuswolken, soms door enkele 
lichtstrepen gebroken, statig langs den hemel. 
't Was dan ook niet druk in de mijnwerkersstad. 

Slechts enkele zilverbuikige behangertjes zoemden 
rond, crabro's zaten met hun vierkanten zwarten 
kop met de witglanzende snorrebaard stil in de 
nestopening. Bembex vloog niet, die zat ook bepaald 
verschanst, alleen Dasypoda ging onvermoeid haar 
gang, telkens zag je haar bovenkomen en met 
roeibewegingen van de dikbehaarde pooten het 
zand naar achter werpen. 

Even heb ik haar nog geplaagd, door een steentje 
in de nestopening te stoppen. Wat was ze nijdig 
toen ze niet in haar schacht kon; ze groef als 
razend met de voorpooten en ten laatste hief ze 
onder 't werk een gezang aan, een woest heftig 
gezang, waarbij 'tachterlijf en de daarover gevouwen 
vleugels verbazend snel trilden. Door die trillende 
vleugels werd dat gezang dan ook bepaald veroorzaakt. 

Het steentje ondergroef ze netjes, zoodat het al 
heel spoedig wegrolde en haar nestopening vrij 
kwam. Toen werkte ze weer ijverig voort. 

Daar het weer voor 't nagaan van graafbijen etc. 
zeer weinig geschikt bleek, ging ik maar een beetje 
in de wilgenboschjes snuffelen en heb daarbij zoowaar' 
mijn Ammophila weer gezien. Ze vloog bij mijn 
nadering op en verdween spoorloos. Dat was erg 
jammer, want anders had ik haar de gestolen rups 
van den vorigen dag eens voorgelegd, die ik expres 
daarvoor bij me had gestoken. Wat zou ze dan 
hebben gedaan? 

De rups heb ik nog eenige dagen bewaard en 
toen ik haar den vierden dag weer eens bekeek 
zag ik, dat verscheidene sluipwesplarven bezig waren 
haar te verlaten. Ammophila zou dus, indien ik 
haar had laten begaan, geproviandeerd hebben met 
een door sluipwespen geïnfecteerde rups. Zeer 
waarschijnlijk zou haar larve dan een prooi zijn 
geworden voor de talrijke sluipwesplarfjes. 

S. LEEFMANS. 

MERKWAARDIGE PADDESTOELEN 
UIT BUSSUM. 

Op de Tentoonstelling van de N. N. H. V. afd. 
Haarlem is gebleken, dat in de omstreken van 

Haarlem de paddestoelen verleden jaar buitengewoon 
overvloedig zijn geweest. In het Gooi en onge
twijfeld nog op vele andere plaatsen van ons land 
was dit eveneens het geval. De paddestoelen geven 
ons in een streek, waar we niet veel aan den planten
groei hebben en in een tijd van het jaar, dat de 
vogels en insecten ons niet veel meer bezig kunnen 
houden, dagelijks wat moois en wat nieuws te zien. 

Bij Oud-Bussum zijn boschjes, vooral boschjes van 
hoog opgeschoten eikenhakhout, waar men steeds 
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Fig. i. 
Muthms CHninus, 

zonder sporonslijm; 
de top is bloedrood. 

(Nat. grootte). 

zeker kan zijn, de meest verschillende soorten en 
vormen maar voor 't grijpen te hebben. 

Zooals ik zei, verleden zomer en 
herfst was 't er bijzonder overvloedig. 
En zeldzaamheden waren er ook. 
Een van deze, de kleine stinkzwam, 
Phallus of Mutinus caninus, is echter 
gebleken, althans in dit jaar, niet 
zoo zeldzaam te zijn als ik altijd 
gedacht had. In de buurt van Bussum 
alleen heb ik acht exemplaren op 
verschillende plekken aangetroffen; 
ookopdeHaarlemschetentoonstelling 
waren er eenige. 

Dit zwammetje lijkt niet zoo heel 
veel op de gewone stinkzwam. Het 
is een dun poreus stoeltje ongeveer 
een centimeter in doorsnede en tot 
een decimeter lang, dat bijna altijd 
op zij hangt. Het is van onderen 
bevestigd in een wijd langwerpig 
hulsel dat in de grond tusschen de 
bladeren van den boschgrond ver
borgen is. Van onderen is dit stoeltje 
het dunst, naar boven loopt het iets 
dikker toe en is daar rood aange
loopen. 

De hoed is rood tot twee centimeter lang en hangt, 
niet zooals bij de gewone stinkzwam vrij om den 
steel, raaar is er mee vergroeid. Deze hoed is rood, 
met knobbeltjes bezet en gedurende den eersten dag 
met een taai groen sporenslijm overdekt. Den tweeden 
dag is dit verdwenen en na 3 dagen is van de heele 
zwam niets meer boven den grond. De geur is 
weinig liefelijker dan die van de gewone stinkzwam, 
raaar gelukkig uiterst zwak. 

Het duivelse! (fig. 2) is niet makkelijk te vinden, 
want het is bijna heelemaal onder den grond ver
borgen. Het is natuurlijk veel kleiner dan dat van 
de gewone stinkzwam, raaar lijkt er anders precies 
op, het is iets, maar heel weinig, langwerpiger. 

Wanneer we het doorsnijden, zien we de heele 
paddestoel er al geheel en gekleurd in. Van buiten 

af zijn achtereenvolgens er in 
te onderscheiden: een taai wit 
vlies, dan een geelachtige gelei-
laag (d), dan weer een wit vlies 
en daar binnen in het eigenlijke 
v r u c h t l i c h a a m . liet groene 
sporenslijm is nog droog en 
korrelig (b). 

Het is duidelijk te zien dat 
de heele steel er samengeperst 
in zit (c), zelfs de poreuze 
structuur is alteonderscheiden. 

zoo gauw opschieten kan. De holle steel hoeft niet meer 
te groeien; hij heeft zich alleen maar te strekken. 

's Middags om vier uur was de in de fig. 1 afge
beelde zwam nog een ei van plm. 2^ c.M. in door
snede en den volgenden morgen om 9 uur was hij 
al kant en klaar, met een steel van bijna 5 cM. 
(dit was een klein exemplaar tje). 

De eerste Mutinus vond ik tegen den avond, 
het was al een betrekkelijk oud exemplaar; maar 
toevallig zag ik bij het naar huis gaan op een heel 
andere plek nog een jong voorwerp, dat nog het 
groene slijm droeg. Dit zou ik den volgenden dag 
nog even op zoeken; maar hoewel ik van negen 
tot twaalf het heele boschje op m'n knieën doorge-
snutteld heb, kreeg ik er niets meer van te zien. Maar 
ik had ondertusschen gelegenheid eens goed te zien 
hoeveel verschillende kleur-variteiten een plaat-
zwamraetje (Laccaria laccata) heeft, die onderling 
nog weer verschillen naar ouderdom. 

Het eerstgevonden oude exemplaar van Mutinus 
was er nog, maar 't was aangevreten door slakken, 
leek het mij. De hoogte van de verschillende exem
plaren varieerde van 3.̂  tot 15 cM. 

Mutinus cjimuus met sporcus- _ 
lijm; n is een holte, L teOn wonder, dat het ding 

Scleroderma met Boletus parasiticus; A: is een knop. 

Op een mooien regendag in begin September was 
ik op jacht naar mijn ^zeldzaam" zwammetje in 
een groot dennebosch. Daar stond een groepje 
Scleroderma's (stuifzwammen) waartusschen een 
paar Boletussen opschoten. Deze zaten zoo stijf 
tegen de scleroderma-bollen aangedrukt, dat ik zei: 
z/hé, dat is vast een aardig geval van symbiose." 
Ik dacht er niet weer aan, totdat 's avonds, bij het 
determineeren van één van de vele soorten, die we 
dien dag aangetroffen hadden, toevallig mijn oog 
viel op een zinnetje bij een Boletus in Costantin en 
Dufour: Espèce parasite sur des scleroderma: B. 
parasiticus; en in Oudemans' Revision vond ik 't 
bijschrift: 

Boletus parasiticus Bull. A l'ombre du bois de 
Harlem, découvert par Mr. F. W. van Eeden au 
mois de Sept. 1864, parasitant sur le Scleroderma 
vulgare. 

Wat had ik een spijt, dat ik die symbioseboletus 
niet beter bekeken en meegenomen of tenminste 
geteekend had! Ik ging den volgenden dag naar 
een laantje dicht bij huis, waar ik veel Scleroderma's 
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wist te staan; die bleken evenwel geen last te 
hebben van Boletus parasiticus. Maar een paar dagen 
later vond ik in het Bosch van Bredius gelukkig 
een paar exemplaren van Scleroderma vulgaris, die 
er mee behept waren. 

Rbuopogon luteolus; m myceliumdraden; o gleba (iwartgroen). 

Van de parasiet zien we het eerst een paar gele 
langwerpige tf knoppen" aan de voet van den stuif bal. 
Deze greeien uit tot den gewonen boletus-vorm. De 
poriën zijn vreemd gegolfd en omsluiten elkaar ge
deeltelijk; dit is vooral duidelijk te zien, voordat de 
sporen rijp zijn. 

In hetzelfde dennebosch groeiden ook een menigte 
exemplaren van Rhizopogon luteolus. Dit is de eenige 
soort van de familie der Schijntruffels die in ons 
land voorkomt (behalve één, die alleen in een broei-
kas in den Hortus te Amsterdam is gevonden). Htt 
lijken net kleine aardappeltjes, die in den herfst 
gedeeltelijk boven den grond komen. Aan den buiten
kant zijn ze geelbruin met donkere myceliumdraden. 
Het gleba (de sporenmassa) is van binnen grijsgroen. 

Bussum is werkelijk een paradijs voor padde
stoelen-liefhebbers. Zoowel wat betreft het aantal 
soorten en verschillende variëteiten als het aantal 
exemplaren. Ook vele en reusachtige vliegenzwammen 
en echte champignons, echte Cantharellen en de 
verdachte cantharellus aurantiacus er vlak bij; even
eens de merkwaardige biefstuk-zwam Fistulina 
hepatica, waarvan Dr. Greshoff in afl. 8 van 't 
vorige deel verteld heeft. 

Amsterdam. j . HEIMANS. 

LENTE IN HET GEULDAL. 
(Vervolg). 

K a een heel eind de helling naar 't Zuiden gevolg te 
hebben, in welke richting de boschjes steeds meer ver
spreid, de grond graziger en de orchideeën minder in 

aantal werden, keerde ik terug (een weg was er heel niet 
meer) naar den ingang van 't Gerendal. En hier een smal 
boschpaadje, dat tegen de helling opklom, omhoog volgend, 
deed ik nog een mooie vondst. Aan weerszijden toch 
stond bloeiende wilde akelei (A.quil6gia vulgaris), forsche 
planten niet groote donkerblauwe bloemen aan slanke 
stoelen neerhangend, met de sporen in een kring naar 

boven gericht. In tuinen ziet men vaak allerlei gedroch-
telijke afwijkingen van doze plant; rose en witte en gevulde 
en zonder sporen en met omhoog gerichte in plaats van 
hangende bloemen, de een al leelijker dan de ander. Hoeveel 
liever zag ik dan deze wilde bloemen in haar rustige, 
zuivere schoonheid van lyn en kleur. Er moest natuurlijk 
een teekening van gemaakt. Terwijl ik hier mee bezig 
was, kwamen meermalen iangsprietige Eucera's om de 
bloemen zweven, 't was of zo or even aan roken, maar dan 
vlogen ze weer gauw weg. Of ze wisten, dat de honing 
in de sporen der kroonbladeren te diep voor hen zit, dat 
alleen hommels er aan te gast mogen gaan? Hoogerop 
stonden langs 't paadje nog wel de mooie, donkergroene 
bladen aan beide zijden dicht opeen, maar bloeien deden 
ze daar niet meer. Boven aangekomen volgde ik nog een 
eindweegs een mooi kronkelend weggetje door dichte 
ongerepte bosschen, waar natuurlijk sanicula, primula 
en andere boschplanten niet ontbraken. Een zwartkopje 
zat heel zuiver te fluiten in 't loof, oen kort zinnetje met 
den nadruk op de tweede lettergreep van achteren, en dan 
telkens weer opnieuw beginnend, 't Was of 't op zacht 
verwijtenden toon iets zat te beweren, als een verongelukte, 
die niet boos is om 't hem aangedane onrecht, maar alleen 
bedroefd om dengeen, die 'them aandeed. Maar de nachte
gaal hield niet van dat sentimenteele en gooide er van 
tijd tot een hartigen roffel tusschendoor, dat 't daverde door 
t kreupelhout en 't schuchtere zwartkopje verschrikt zweeg. 
't Bosch was verderop heel mooi, doch leverde weinig meer 
op, zoodat ik omkeerde en den weg naar den Keutenberg 
insloeg, dwars over de glooiende bouwlanden. 

Wat was 't warm daar onder den hoogen diepblauwen 
hemel I De grauwe aarde was droog en korrelig en de 
lucht trilde verderaf van de hitte. Krachteloos lagen de 
landen uitgestrekt onder 't daverende zonnegeweld. Langs 
de steile rotsachtige kanten van een hollen weg, droog en 
heet, die de korenlanden doorgroef, stonden schreeuwend 
gele bremstruiken (Sarothammus Scoparius), oogverblindend 


