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en is dan in staat zich met de voedselvoorraad honing en stuifmeel, to voeden. Is ze nu vol
wassen, dan gaat ze in een derde stadium over in de z.g. schijnpop, dan in 't vierde waarin 
het dier weer op een larve gelijkt en ten slotte in hot vijfde, de ware pop waaruit de kever 
te voorschijn komt. 

Een ingewikkelde geschiedenis dus. 
Nu vond ik begin April van 1910 aan 't Gein bij Weesp, in de bloemen van 't Speen

kruid kleine glimmend-zwarte larfjes van een Meloosoort. Niet van M. proscarabeus, want 
die zijn geelbruin. De laatste ring van hol achterlijf was kleverig, naar 't scheen, en met 
behulp daarvan en van de twee steunborstels richtten zij zich hoog op en grepen heftig met 
alle zes pooten naar alles, wat ik ze maar voorhield; mils het aangeboden voorwerp niet te 
glad was. 

Ik heb ze Dr. ,1. Th. Oudeinans getoond en deze berichtte mij later van,Dr. Everts bericht te 
hebben ontvangen, dat Meloè variegalus Donov. zwarte larven heeft en deze mooie kever vooral 
op kleigrond voorkomt. Wellicht waren mijn larven dus daarvan. De keverliefhebbers moeten 
in 't voorjaar maar eens aan het Gein gaan kijken, misschien hebben ze 't geluk den mooion, 
zeldzamen kever te vinden. In dal geval, vooral beriehi! 

Maandenlang hebben de larfjes nog In een glazen buisje mei wal bloemen geleefd, 
of ze voedsel opnamen, kon ik niet merken, en hel feit dat de larven zoolang leven blijven, 
maakt de kans voor hen, om nog op een bij te geraken, weer veel grooter. Zoodat we 
tegenover de groole risico van ooit in een bijennest te komen, kunnen stollen: 

Ie hot groote aantal larven. 
2e den langen levensduur dezer larven, zoodat ten slotte de kans om te blijven voort

bestaan, voor deze Meloë nog zoo heel kwaad niet staat. Of den larven van andere Meloë-
SOOrten ook zoo'n lang leven beschoren is, weet Ik niet met zekerheid Ie zeggen. 

S. LEEKMANS. 

CLATHRUS CANCELLATUS TOUR. 

EZE zeldzame paddestoel wordt volgens liigéard in zijn Ftorè des Champignom 
supérieurs de France gevonden in het Zuiden en Zuid-Oosten van Frankrijk. 
Ondeinans vermeldt, dat hij tweemaal in ons land is aangetroffen. In de 
Revision des Cfutrnpiipion* van dezen mycoloog staal aangegeven, dat Linnaeus 
hom tusschen Amsterdam en Haarlem vond aan den kant van den weg iu 
het riet (1735) en dat Dozy en Molkenboer in IHM hein ontdekten in den 

Leidschen Hortus, 't Is dus voor ons land wel oen zeldzaamheid. 
Clathrns behoort tot do Phalloïdoën on de beschrijving kan men in iedere paddestoelen

flora lezen. 
Toevallig kwam Ik in het bezit van eenige exemplaren en wel aldus: De heer .1. Wind 

uil Zwolle, als bloemist tijdelijk werkzaam in Roermond, vertelde mij bij zijn terugkomst, 
dat hij in een warme kas bij een bloemisl daar ter stede op de aarde, waarin een Phoenix 
daclylifera stond, een paddestoel had aangelrollen, die or uitzag als rood traliewerk. Hij had 
echter vergeten, hein mee te brengen. Daar was echter wel raad op te vinden. Even een 
briefje geschreven aan het vroegere lid van de Afdoeling Zwolle dor Nat. Hist. Vereen., de 
bekenden Limburgschen ornitholoog P. Hens, die in Roermond woont, eu deze heer was zoo 
vriendelijk, direct van een en ander work te maken. Met geld on goede woorden kreeg hij 
twee exemplaren, een half vergaan ou een volwassen, en verder twoe eieren. 

Het eene ei was groot en glad, het andere klein en zoodanig gerimpeld, dat men de 
vorm vau hel peridinm er als 't ware doorheen kon zien schijnen. De eieren geleken veel op 
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die Van don bekenden Stinkzwam, Phallus Impudicus, maar het grootste was meer afgeplat, 
elliptisch en het kleinste bolrond. Zij zijn voorzien van een soort wortel, die meer of minder 
vertakt en stevig genoeg in den grond bevestigd is om te beletten, dat na het harsten van 
het omhulsel en het uitgroeien van hel peridinm de geheele paddestoel omvalt. Bij mijn 
pogingen om het volwassen exemplaar te conserveeron ondervond ik spoedig, dal het peridinm 
— een dik grof netwerk — zeer breekbaar is. Ik bracht namelijk den paddestoel in een formol 
oplossing (recept: Formaline van 30%, 5 gram, verdund zwavelzuur 3 droppels, water 
100 gram), waarin hij omkantelde en met het pcridium naar beneden gericht dreef, dus juist 
anders als hij in de natuur groeit Aan de sterk vertakte wortel heb ik toen een loodje 
bevestigd en daarna den paddestoel omgewenteld. Bij deze manipulatie brak een deel van 
het peridinm af, maar toch bleef er genoeg over om den vorm goed te herkennen. 

Het peridium was steenrood, doch deze kleur varieert van bleek- tot donkerrood. 
Aan de binnenzijde bevindt zich het hymonium, dat olijfgroen van kleur is en spoedig 

vervloeit; hierin worden de sporen gevormd. Natuurlijk heb ik een stukje sporenslijm micros
copisch onderzocht en vond sporen, 
die 5 mikron lang en staafvormig 
waren en een witte kleur hadden. 

De twee eieren werden in een 
matig warme kas in een pot met 
aarde geplaatst en aan hun lot 
overgelaten (Do heer Koldewoo, 
bloemist te Zwolle was zoo wel
willend om daarvoor zijn kas dispo-
nibel te stellen). Na twee dagen 
kwam het grootste ei uit. Ik kon 
daarbij niet tegenwoordig zijn, maar 
volgens den heer Koldewoo moet 
het een eigenaardig gezicht geweest 
zijn, toen het roode peridium uit 
het witte ei te voorschijn kwam, 
De geheele groei ging zeer ving 
evenals bij Phallus impudicus, want 
in één dag was het exemplaar 
volwassen. Doordat vergeten was, ctathyrus Canceiiatus Tour. 
het ei flink in den grond vast te 
zeilen, word de paddestoel top- zwaar en viel opzij. Daarbij brak het peridium op sommige 
plaatsen. Toch kon er nog een kiekje worden gemaakt, dal hierbij gaat en waarop een en 
ander voldoende te zien is. De reuk was sterk naar rottend aas, zoodat de geheele kas er 
door verpest werd. 

Het uitgekomen exemplaar werd aan zijn lot overgelaten, om hem te laten verrotten en 
in de aarde de sporen to verzamelen. Wij zullen deze aarde dan bewaren in de hoop, dat wij 
het volgende jaar meerdere paddestoelen kunnen krijgen en deze of goene mycoloog een ei 
of volwassen exemplaar kunnen zenden. Deze kan dan op dezelfde wijze als wij met de teelt 
voortgaan. Krijgen wij een voldoend aantal exemplaren, dan kunnen wij proeven nemen, om 
hom in een of ander bosch over te brengen en op die wijze deze merkwaardige paddestoel 
te importeeren. 

Het kleinste ei is niet tot ontwikkeling gekomen. 

Zioolle. P. .1. A. J. MEULEMEESTEB, 
COÏISUI der Ned. Mye. Ter. voor Overijsrl. 


