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Dr. Borger is gevolgd, en nu weer Dugmore. Deze laatste heeft een prachtig boek daarover 
uitgegeven, dat zoo waar uu reeds het 4de zware doel is dat in korten tijd over die streken 
verschijnt. Het heet: Camera adventures in tlie African Wilds, London Heinemann 1910. Het 
is een 4° deel van 230 pagina's met 134 schitterende photo's naar hel wilde leven. Het eenige 
bezwaar is dat het nog al duur is, n.1. /' 21. Het grootste deel zijn dagopnamen; ze overtreffen 
vaak nog die van de bovengenoemde reizigers. De tekst is onderhoudend geschreven; de 
uitgave is royaal. Dezelfde auteur schreef «Camera and Countryside* doch dit werk bezit ik 
niét en ik heb het ook nooit gezien. The production of Ilorticiillural, varieties by Prof. Hugo de 
Vries (een «Masters Lecture» van 28 Sept. '09) werd bij Spotliswoode and Co London in 1910 
overgedrukt. uit The Journal of the Hoyal Horticultural Society. Dit behoeft geen aanbeveling. 
Het geeft bovendien een aardige herinnering aan de Kunstkringlezing gedurende 1.1. Tentoou-
stellingsdagen, waar hetzelfde onderwerp ook telkens ter sprake kwam, naar aanleiding van 
de duinflora. 

Dordrecht. P. J. DOLLEMAN VAN DER VEEN. 

ISled. Mijcologischo Vereeniging. Op 10, 11 en 12 Sept. 1910 zal te Zeist in het gebouw der 
Protestantenbond eene Paddenstoelententoonstelling gehouden worden. 

Behalve lovende paddenstoelen, die zooals zij in de natuur voorkomen op mos, gras enz. 
tentoongesteld zullen worden, zijn reeds een paar belangrijke inzendingen toegezegd; eene 
collectie plantenbeschadigingen door zwammen door hot Botanisch Laboratorium te Utrecht; 
eene inzending, aantoonende het exhaleeren van blauwzuur door sommige paddenstoelen, 
door den heer L. van Derk; verder waarschijnlijk eene collectie zwammenmodellen in papier 
maché en afbeeldingen van fungi. 

Zij, die levend materiaal voor de tentoonstelling willen inzenden worden beleefdelijk ver
zocht, zulke franco te zenden aan den heer L. van Hork, Ie Dorpstraat te Zeist, tot en met 
uiterlijk 9 September. 

Voor nadere inlichtingen wende men zich lot den ondergeteekende. 
Moge door een druk bezoek blijken dat de belangstelling in deze planten weer gestegen is. 
Leiden, Hoogewoerd 177. F. A. DES TOMBE, 

Secr.-Penn. der Regelingscomniissie. 

Door prachtig weer begunstigd had 3 Augustus in de omstreken van Zeist onder leiding 
van den heer L. van Berk de Ie excursie in dit jaar plaats. Een 15 tal leden, uit verschillende 
streken des lands aldaar bijeengekomen, maakten de excursie mede. Bezocht werden de 
buitenplaatsen Korsborgen, Schoonoord on Molenbosch, die door hunne verscheidenheid in 
terrein velerlei soorten paddenstoelen herbergen. 

Van de vondsten memoreeren wrij: Lepiota rhaeodes, Omphalia libula, Lactarius piperatus, 
Bussuia nigricans. Bussuia citrina, Hypholoma lacrymabundum. Boletus cyanescens, Ilydnum 
subsquammosuin. Phallus impudiens, Phallus caninus, Gyatus striatus, Peziza leporina, 
P. haemisphaorica, Leotia lubrica, Xylaria polymorpha, Gordyceps ophioglossoides, Helvella 
lacunosa. 

Kortom nog veel meer is er gevonden en woorden van dank mogen dan ook niet ont
houden worden aan den heer Van Berk voor zijn uitstekende leiding, en de bezitters der 
buitenplaatsen voor het welwillend versohaffen van toegang. F. A. DES TOMBE. 

De Muurflora van Thorn. Thorn is een heel klein, stil dorp mot een eenigszins stad-
aehtig voorkomen en een groot verleden; Allerlei dingen herinneren aan den tijd, loon de 
beroemde abdij er nog stond, en de vele oude muren zijn voor een deel afkomstig van bij 
die abdij behoorende gebouwen. 

Bij een bezoek in de 2e helft van Juni 1910 noteerde ik de volgende op die muren 
groeiende planten, waaruit de zeer bijzondere rijkdom der Thornscbe muurflora voldoende blijkt: 

/. Korstmossen. Lecidoa spec, Lecanora fusca, Xant.horia parietina, Aspicillea cinerea. 
II. Mossen. Tortula muralis, Ceratodon purpureus, Orimmia pnlvinata, Homalothecium 

sericenm, Brynm argeuteum. 
IJL Varens. Polypodium vnlgare (1 ex.), Polystiehum filix mas(l ex.), Asplcnium trichomanes 

(weinige ex.), Asplcnium rnla mnraria (zeer veel). 
IV. Eenzaadlohliiiien. Agroslis canina, Bromus st.erilis. II. tectorum, 15. mollis, Festnca durius-

cula, Helens lanatus, Lolinm pèrenne, Poa eompressa, P. annua, P. pratensis. 
F. Ta'jczaadlohbigcn. Urtica dioica, ü. urens. Kumex acetosa, R. acetosella, R. crispus, 

U. oblusifolus (1 ex.), Sagina nodosa, Spergula arvensis. Arenaria serpyllifolia, Cerastinm glomera-
tum, C. triviale, G. Seinidecandrnm. Ranunculus repens. Papaver rhooas(l ex.), Chelidoniuni majus, 
Corydalis Inlea, (eenige ex. aan een brugje) Nasinrtinm silvestre, Sinapis arvensis, Diplotaxis 
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tennifolia (1 ex.), Gapsella bursa pastoris. Reseda lutoola (één reusachtig ex.), Hypericum perfo
ratum (vry veel). Geranium robertianum, G. mollig (".. pnsillnm, Hedera helix, Sedum rosoum !! 
(reeds vroeger voor een muur te Thorn aangegeven), S. retleuum, S. album (de Sedum der Thornscbe 
muren), S. acre (soms met vuurrootf blad), S. boloniense, Saxifraga tridactylites (op één muur 
veel), Ribes rnbrum, Epilobium montanum, E. roseum, E. hirsulum, Pirus communis, Potenlilla 
argenlea. Spiraea ulmaria, Myosolis palnstris (aan een wallekanlje), M. hispida, Verbascum 
thapsus, Linaria cymbalaria, L. vulgaris, Veronica serpyllifolia, Lamium album, Lycopuseuro-
paeus. Verbena ofïioinalis, Plantago laneeolata (in dwerg ex.). Campanula rotundilblia (op een 
zeer zonnigen muur in dichte bosschen, doch zonder ronde bladen), id. (in de schaduw van 
lindeboomen met vele ronde bladeren), Galium mollugo, Galium vennn, Sambucus nigra (een ex. 
met stam van 15 cM. middellijn die een oud muurstuk geheel uit elkaar wringt), Erigeron 
acer. Artemisia vulgaris (kolosale ex.), Achillea millefolium, Chrysanthemum leucantheinnm 
(veel), Senecio vulgaris, S. jacobaea, Cardnus crispus (ex. van 1 M. hoog). Taraxacum officinale, 
Lactnca muralis ^op den toren, vrij veel), Sonchusoleraceus, Hieracium pilosella, 11. tridental nm. 
H. umbellatnm. 

In 'l geheel zijn dit 90 soorten. Het zal dus wel niet te ruim geschat zijn, als we hel aan
tal soorten, dat te Thorn op muren groeit op ± 120 stellen. 

Vcnlo. GABJEANNE. 

Zakdragers - In mijn rupsenkast heb ik een 0 of 7-tal zakdragers, welke ik allen op 
Struikheide gevonden heb. De zakken zijn allen 
van heidetakjes gemaakt, doch naar de «bouw
orde* der zak zou ik zeggen, dal er 2 soorten 
zijn. Gaarne wilde ik nu welen, welke dit zijn. 
Bij zak a en c liggen de takjes allen gestrekt, 
maar bij e net anders; hier zijn ze allen dwars 
aan de zak bevestigd. Hier is ook veel dunner 
materiaal voor gebruikt. Tevens vernam ik dan 
gaarne, of deze soorten zeldzaam zijn of niet. 
Ook vond ik een groot aantal rupsen van Satnrnia 
l'avonia. 'k Geloof, dal ik er wel 500 had 
kunnen krijgen, doch heb slechts enkelen mee
genomen. Dan vond ik nog een monslergroote 
rups van B. Quercifolia, één R Quereus en een 
5-tal Potatoria enz. 

Is er misschien iemand die belang stelt in 
ile rupsen van S. Pavonia of B. Rubi, die wil ik gaarne, zoodra ze wal 
grooter zijn, een dozijn zenden. 

Groningen, Parallelweg 4. H. SIKKEMA. 

Vereeniging voor Natuuriitfhdiber» te Rotterdam. — Hiermede deelen wij n mede dat er 
hier Ier slede eene «Vereeniging voor Natuurliefhebbers* is opgericht. Wij doen tevens een 
maandblad »De Natuurondertoekert verschijnen. Een exemplaar hiervan zenden wij u gaarne toe. 

Nadere inlichtingen Ie verkrijgen bij H. M. Voorhoeve, Voorschoterlaan 72, Rotterdam. 

u^ 

In eind April of begin Mei hoorde ik des morgens vroeg vlak bij de stad in kreupelhout 
een grauwe gors (Kmberiza calandra) zingen, hetgeen niet zoo vaak zal voorkomen. Ik had 
haast en geen tijd tot verder onderzoek, maar vergissing lijkt me wel buitengesloten daar ik 
kort geleden pas een gr. gors in gevangenschap in den dierentuin had gehoord en nauw
keurig had opgenomen de verschillen met de andere gorzen. Volgens Avifauna Neerltindica 
v. Snonekaert broedt hij hier niet, dus zal het nog een doortrekker geweest zijn('.') In The 
Avifauna of ihe Nethettands, van Dr. E. D. van Oort vind ik heelemaal geen plaatsbepalingen 
bij de in 't museum voorhanden soorten. Toch is de zang van den bewusten vogel zóó 
typisch, dat men hem na eens goed bestudeerd te hebben, moeilijk mei een anderen 
verwisselen zal, evenmin als hel eigenaardige snorren van clou »Flnitei>(, Phylloseopns sibilatrix 
(gekke llollandsehe naam toch voor dit vogellje, tegenover zijn verwant de Kitis b.v. die 
veeleer dien naam eenigerinate verdiende) ooit met hel zingen van een andere soort verwisseld 
zal Worden. 

Dordrecht. P. J. BOLUEMAN VAN men VEEN. 

G E V R A A G D : 
Te koop gevraagd: de 13 eerste jaargangen van De Lerende Nalnui 
Onddorp (7..-II.J. G. Buis, arts. 


