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Een paar vreemde paddestoelen.

Op eene wandeling kan men soms zonder bepaald zoeken
heel mooie dingen vinden, dit heb ik meermalen ondervonden. Van twee zulke gevallen wil ik hier wat naders
mededeelen.
Eens in de Maliebaan zijnde werd mijne aandacht getrokken door een groepje bruine zwammen op een der
klimoprabatten. Zij kwamen gedeeltelijk uit de aarde on
hadden daardoor en door 't geheele uiterlijk, ook de kleur
en de grootte, veel weg van Rhizopogon, maar voor deze
kwam me de groeiplaats wel wat vreemd voor, ook waren
de omringende myceliumdraden zwart. Ik nam ze mede
naar huis en sneed er een midden door en heel eigenaardig
nu vertoonde zich de geheele binnenvlakle in een aantal
tamelijk groote, min of meer regelmatige hokjes verdeeld
van gemiddeld 2 mM. middellijn, deze inwendig zwart,
vochtig, de afscheidingen wit maar 't centrum van 't
vruchtlichaam donkerder. De reuk was scherp onaangenaam
de sporen waren glad en bruin van kleur. Bij determinatie
kwam ik op de familie der Hymenogastrariee«, maar met
Destrée, die daarvan maar twee geslachten als inlandsch
opgeeft nl. Rhizopogon en Hydrangium kwam ik nu niet
verder. Nu geprobeerd met Gonst, et Duf our, daar worden
nog meer geslachten van die familie opgegeven en daarvan
kwamen de mijne 't best overeen met een der soorten
van 't geslacht Melanogaster on W3l met een der beide
daar 't eerst beschreven. De opgave van Destrée is al
eenige jaren oud en misschien zijn na dien tijd hier te
lande wel meer geslachten der Hymenogastrariëen ontdekt,
en mogelijk ook wel 't genoemde. Maar in elk geval geloof
ik toch wel dat mijn vondst iets ongemeens is, ook al
mocht blijken, dat mijne determinatie niet de juiste is. Ik
verzamelde deze omstreeks de eerste helft van Augustus.
Ook op diezelfde manier vond ik bij Rhijnauwe in de
maand September nog eens iets moois; tusschen 't gras
stond daar een als 't ware op een voetstukje hij elkaar
groeiend groepje paddestoelen, lichtbruin gekleurd met wit,
die veel op Ilydnum geleken, met vooral op de jonge
exemplaren roodbruine droppels en daardoor dacht ik aan
H. ferrugineum, maar de hoeden waren gehalveerd, dus dat
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knotsvormig minder of meer gestoeld; in 't laatste geval
gelijken ze wel wat op een lampenpoetser, de oudere zijn
gestoeld, half trechtervormig met gevoerd gelobden rand
en vooral in 't midden met kleine schubbetjes bezet. Inwendig zijn ze bruin, de oudere exemplaren donkerder, de
grootste, die ik er van vond was 8 cM. hoog. Daar genoemde

soort alloen maar voor Naaldwijk wordt, opgegeven zou dit
wel eene aardige vondst zijn. Hoe 't ook zij, een Sistotrema
te vinden schijnt toch altijd maar een buitenkansje.
Hier in de omstreken en ook op andere plaatsen ontmoette
ik nog wel meer van die bij Destrée in 't geheel niet of
slechts voor één of een paar plaatsen opgegeven soorten.
Utrecht.

W. C. VAN EMBDEN.

Nestkastjes.
In welk opzicht verschillen de tegenwoordig i n d e s L . N.«
zoo vaak geprezen Heins- en Leijds-nestkastjes van het gewone v. Berlepsch nestklossensysteem ? Waar zijn ze te
krijgen? Zou er niet eens een afbeelding van gegeven kunnen
worden?
Reclameplaatjes.
Ik bezit de serie vogelplaatjes ter reclame van v. Houton's
Cacao van 1—44, met ontbreking evenwel der nummers
8—20. Kan een der lezers der »L. N.« mij de ontbrekende
verschaffen? Nummers 5, 6, 7, 8 heb ik dubbel, indien er
soms liefhebbers voor zijn. Weet iemand ook, of de serie
na No. 44 nog is voortgezet?
Zieke Duiven.

kwam niet uit. Bij 't determineeren kwam ik dan ook op
't geslacht Sistotrema, er waren namelijk duidelijk platte
wasachtige tanden aanwezig, en de eenige, waarop mijne
soort 't meest geleek, was S. carneum. Over die roodbruine
droppels bij de jongere exemplaren kon ik niets vinden,
de vorm van deze laatste is soms rond maar meestal

In antwoord op do antwoorden op mijn vraag omtrent
mijn zieke duiven, kan ik meedeelen, dat gelukkig de ziekte
uitgewoed is, zonder meer slachtsoffers te maken. De eene
duif, die het laatst aangestoken scheen, is geheel hersteld,
Dank voor de inlichtingen.
»Dennenoord«, Wapenveldi; o/d. Veluive.
H. BOK.

