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DE LEVENDE NATUUR.

Het is en blijft gevaarlijk paddenstoelen te eten. — Naar aanleiding van het vergiftigingsgeval in Den Haag kan ik twee gevallen mededeelen, die ik onder mijn bekenden heb gehad
in korten tijd. Een dame te Amsterdam, Mevr. B., en een andere, Mevr. L. te Bussnm, zijn
door 't gebruiken van champignons ernstig ongesteld geworden en dit niet door (>igen onkundig
zoeken, maar door gekochte. Waarom toch die sterke propaganda voor dit gevaarlijk goedje'.'
Wij hebben ze niet noodig.
Ik zie niet in, dat, nu wij in ons land zoovele uitnemende groentensoorten kweeken,
iets moeten gebruiken, waaraan gevaar verbonden is. In 't buitenland waar de groenten
schaarscher en van minder kwaliteit zijn, zocht men naar een surrogaat Daar ziel men ook
geheel andere planten als groenten, die wij hier met minachting voorbij gaan.
In ons land kan de armste nog goede groenten bekomen, wat in vele streken van
Duitschland b.v. niet altijd 't geval is, èn door slechtere bodem èn door hooge inkomende
rechten.
In België eet men hel lof van de koolraap, een soort beetwortel e. a. Dat men in zulke landen
wat maar eenigszins eetbaar is, ook eet, laat zich begrijpen; maar waarom zich hier aan
een gevaar (en geen denkbeeldig gevaar) bloot te stellen? Er behoort groote geoefendheid in,
goede van schadelijke zwammen te onderscheiden, en die geoefendheid krijgt men zoo in
eens niet te pakken, vooral geen stedelingen, die weinig builen verkeeren. Ik zou mijzelf en
de mijnen er niet gaarne aan wagen. Men zij toch voorzichtig.
LKON. A. SeniNiiEn.
Niet als groente, maar als surrogaat van vleescli zijn paddenstoelen van groote waarde. II.
Een gerande Watertor, die gekookte doperwten eet! - Dit nooit vertoond vegetarisch
wonder is in hel bezit van den Heer H. G. H., te Znidland. Aqiiariiimhouders kunnen eens
proeven nemen, hoever zulke uitzonderingen regel zijn. De schil van de erwten moet vooraf
slukgeknepen worden.
11.
De Kleine Hagedis. — Weer is eens een exemplaar van de Kleine Hagedis aan de Itingdijk
Ie Amsterdam gevonden, nu door J. Metlau Jr. te Amsterdam. Het diertje dat daar waarschijnlijk
met zand uit, Hilversum is ingevoerd, houdt er stand of wordt telkens opnieuw aangevoerd.
Ik denk het eerste. Het terrein bij den Zeeburgerdijk is bijzonder geschikt voor deze Lacerta
vivipara, de Levendbarende of Kleine Hagedis, zand en moeras bijeen. Ook de ringslang is er
nog lang niet Uitgeroeid.
H.
De Natuuronderzoeker, Maandblad der L. N. De Heer J. A. G. Voorhoeve, Voorschoterlaan
72, Rotterdam, zond ons een nummer van dit getypte blaadje, grootendeels door, en voor zeer
jeugdige naluurvrienden geschreven, meest over hun eigen ervaringen. Hel is een streven
dat onze volle sympathie heefl en inderdaad nul kan stichten. Wie te Rotterdam er kennis
mee wil maken schrijve aan het genoemde adres.
II.
Een Bremraap op Tuln-geranium.
De Heer II. .1. A. II. Vermeulen te Beek bij Zevenaar
zond mij een bremraap groeiende op een Pelargonium. De soort kan ik niét anders bepalen
dan als de Kleine Bremraap (Oroibanche minor), dié volgens onze Hum's niel anders voorkoml
dan np klaver en enkele andere Vliiiderbloemige planten. Alleen Wagner Deutsche Flora zegt;
ook op andere planten.
II.
Hierbij zend ik u een paar exemplaren van CynosurUS crislalus var. vivipara Will It.
Ik vond ze in een weiland onder Schoten in talrijke exemplaren. Kr wordt melding van
gemaakt door Dr. G. Ilegi (lil. Klnra van Mittel-Europa, Isle deel, bl. 297).
LEON.

A.

SI'IUNC.KH.

Salamanders. — Ik wou u eens wal, vragen. We waren laalsl np de Meent salamanders
en andere slootdieren aan hel vangen. Mijn vriendje ving toen een salamander, die er heelemaal
andeis uilziel wat, kleur betrof en ook een anderen vorm had. Zijne poolen waren ook veel
dikker dan die van de andere salamanders. Mijn vriendje lieel'l, hem ook nooit met kieuwen
gezien, hij heeft hem nu ongeveer een week. — Hier volgt een volledige beschrijving van
hel diertje.
Hot is ongeveer 6 centimeter lang en maakt een véél lichleren indruk dan de andere
salamanders, het is (/rocH-bruinachtig. Het is op zijn rugje lichter dan aan zijne zijden. Aan
zijne zijden heefl hel kleine, zwarte slipjes, ook aan de zijkanten van zijn staart. De zijkanten
zijn van de rug gescheiden door een aan weerszijden goed zichtbaar zwart streepje. De onderste onderzijde van het dier is mooi donker-oranje mei zwarte slipjes. Die oranje streep is
vrij breed. Zijne onderzijkanlen zijn wit-roodachtig. Het beestje heeft een soort weefselije

