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in één woord: de hoorn weefsels. Zelfs op deze bijna onvergankelijke stoffen 
leven een paar zwammensoorten. Eén dezer vond ik 16 Dec. 1911 bij de Bilt 
op de veeren van een doode kraai (fig. 9). 't Waren maar zeer kleine witte 
steeltjes met bruine kopjes en ik had niet veel hoop, den naam te vinden. Maar 
de vorm van de sporenzakjes was nogal kenmerkend, ze waren bijna kogelrond 
en bevatten de 8 sporen, die onder de mikroscoop twee doorzichtige puntjes, 
z.g. oliedruppels, vertoonden (fig. 10). Na lang snuffelen kwam ik op Onygena 
corvina en ge kunt u mijn blijde verrassing voorstellen, toen ik daar de opmerking 
las: „op rottende veeren'7. Een tweede soort, O equi?ia, werd op rottende 
paardehoeven gevonden. De veerenzwam staat als zeldzaam geboekt, waarschijnlijk 
is onze flora door deze vondst met een nieuwe soort vermeerderd !). 

utrecht. B. E. BOUWMAN. 

EEN NIEUWE PLANT VOOR DE NEDERLANDSCHE FLORA. 

'N den zomer van dit 
jaar is bij Gorsel, 
tusschen Deventer 
en Zutphen, in een 
klein aantal exem

plaren gevonden Thesium 
pratense Ehrh., een plant, die 
totnogtoe niet in ons land 
aangetroffen is, maar vrij ver
spreid over de bergstreken van 
Midden-Europa voorkomt. Een 
tweede soort van het tot de 
familie der Santalaceeön be-
hoorende geslacht Thesium, nl. 
Thesium humifusum D. C, is 
sedert eenige jaren van ein 
paar plaatsen in de duinstreek 
bekend2), Van dezeonderscheidt 
de nieuwgevonden soort zich 
het meest door de vrucht (fig. 4), 

') Dr. Wakker deelde mij mede, 
dat hij Onygena tweemaal had 
aangetroffen;; eenmaal op een haar-
bal uit de maag van oen koo, en 
eens — op een oude kous! 

••!) Zie £>. L,iV.IX,1905,blz.ll3. 
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die het verdroogde bloemdek draagt, waarvan de slippen, niet zooals bij humifusum tot 
aan den voet, maar alleen aan den top naar binnen omgekruld zijn; hierdoor is hi^pratense 

het door het bloemdek gevormde kroontje even lang als 
de vrucht, terwijl het bij humifusum veel korter is. 

Daar Tliesium humifusum in de flora's den 
Hollandschen naam bergvlas draagt, zou men Thesium 
pratense iceide-bergvlas kunnen noemen. 

Alle 2%mM?n-soorten zijn half 
parasieten, die met hun wortels uit 
de wortels van verschillende andere 
planten voedsel opnemen; de Gorsel-
sche exemplaren woekeren op grassen. 

De plant behoort niet tot de z. g. 
pothoofdplanten, maar maakt te Gorsel 
den indruk, op een volkomen natuur
lijke standplaats voor te komen 
Bovendien vindt men haar in West-
falen niet ver over de Duitsche grens, zoodat de 
mogelijkheid bestaat dat wij haar als een totnogtoe 
onbekend gebleven echte indigeen te beschouwen 
hebben, die wellicht bij nader onderzoek ook op 
andere plaatsen in ons land (b. v. Twente, Limburg 
of Brabant) zal kunnen aange
troffen worden. De ongeveer 2 
decimeter lange, slappe stengels 
met hun grasachtige blaadjes en 
kleine, aan de buitenzijde groene 
bloemen, vallen tusschen het gras 
niet gemakkelijk in het oog. 

Fig. 1 is de reproductie van 
een opname, die de heer P, H. 
Heijnen, Directeur der Rijks
kweekschool voor Onderwijzers 
alhier, zoo vriendelijk was te maken van een exem 
plaar, dat met een polletje grond meegenomen was 
nadat pogingen, de plant an Ort und Stelle te kieken 
mislukt waren; den heer Heijnen betuig ik voor deze op 
name ook hier mijn hartelijken dank. Fig. 2-4 zijn teeke 
ningen van M. H. G. van Raan, leerling der Rijks 

kweekschool alhier en stellen voor: flg. 2 een exemplaar op natuurlijke grootte 
flg. 3 een vruchtdragend takje dito; flg. 4 een afzonderlijke vrucht, 4 X vergroot 

Deventer. H. R. HOOGENRAAD. 
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