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ze ons volgen en aanvallen en we zijn blij, dat we eindelijk de heuvelrij opgeklommen zijn, 
waar we even kunnen rusten in de schaduw van een rijtje herken. Op een twintig Meter 
van ons af wandelt deftig een kluut op en neer, iets verder in het vennetje schreeuwen de 
kieviten. Dit vennetje van misschien 10 H.A. grootte biedt heel wal eigenaardigs. Do Hora 
van de natte hei is er aanwezig; walerdrieblad staat er in menigte, wollegras en vaccinium 
oxycoccus in het voorjaar, andromeda polifolia in hel najaar sieren de oevers van het moerasje. 

Eens vingen we er binnen het uur negen verschillende soorten van sprinkhanen en 
meermalen vonden we er zomers de dekschilden van onze zeldzaamste walerkever, de 
Dytiscus latissimus. 

We blijven nu aan den ooslolijken kant van de heuvelrij en wandelen dus bijna evenwijdig 
aan de Duitsche grens. Vroeger was hier een ruim 200 H.A. groot ven, nu geheel in vrucht
baar bouwland herschapen. Een ongeveer 10 H.A. groot stuk is nog moerassig en hierheen 
zullen we onze schreden wenden. Mooi is dit vennetje, mooi door zijn ligging tusschen de 
donkere dennenbosschen eenerzijds en de groote ontginning ten anderen, mooi door het 
beekje er doorheen en de verspreide kleinere poelen, ook mooi om zijn Hora, al vindt men 
er geen zeldzaamheden. De grondsler (Illecebrum verticillalum) is er algemeen, een leer 
driekleurig plantje, roode slengelljes, witte bloempjes en groene blaadjes, Orchis maculata en 
Plalantera bifolia, Pedicularis sylvalica, Antennaria dioica, Polygala vulgaris vinden we er al 
zoekend. Heikikkers (rana arvalis) zijn er bij honderden te vangen, kleine en groote. Trouwens 
andere als heikikkers zag ik hier nooit. 

We keeren langs don weg Weeze-Well terug tusschen hei en dennenbosschen, dikwijls 
tol 0 i 7 Meter bedolven in stuifzand. Mooiere kinderspeelplaatsen zijn bijna niet te denken. 
Jammer echter voor de bosschen. De enkele bosjes helm loonen er de machteloosheid van 
den enkeling. 

Op den terugweg langs het slerrebosch komende, vestig ik "hier nog even de aandacht 
op als eerste vindplaats van drie voor ons land nieuwe sprinkhanen (determinatie van Dr. 
Mac Gillavry). 

Nog zeer onvolkomen is Noord-Limburg bekend en zoolang niet een gelukkig toeval de 
stroom nalnurvrienden ook hier eens heenvoert, is er voor ieder nog allerlei nieuws te vinden. 
Laat iemand hot maar eens probeeren. 

WWt. Dr A. WlLLEMSE. 

VERSLAG VAN DE MYCOLOGISCHE EXCURSIE GEHOUDEN 
TE HULSHORST VAN 6—9 SEPTEMBER. 

0 0 elk jaar, inplaals van de gebruikelijke Consulsvergadering eene excursie in 
de verschillende streken van ons land on er is kans dat we na een jaar of vijf 
beginnen kunnen aan het samenstellen van een determineerboek voor onze 
Nederlandsche paddenstoelen!" 

Alzoo spraken de heeren MeulenholT en Meulemeester uil Zwolle resp. lid 
v/d. technische commissie en consul voor Overijsel, na afloop van de excursie 

van 6—9 Sept. j.l., waarvoor zij hel initialief genomen hadden om verschillende dislriclconsuls 
op Ie roepen tot hel houden van een drie-daagsche excursie in de omstreken van Harderwijk. 
Zeer veel moeite hadden zij zich getroost, deze excursie voor te bereiden. 

Al do aanwezige plaat- en determineerwerken, behalve de door Teylers welwillend afgestane 
deelen van Sowerby's Goloured „Figures of English Fungi" benevens Microscoop en wal dies 
meer zij waren door hen afgestaan en in Hardewijk in Hotel Kamm gestationeerd. Zeer 
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jammer was hot dus, dat zelfs ijverige paddenstoelen-consuls zich door slecht weer lieten 
afschrikken en maar twee collega's, de heer Bouwman uil Utrecht en ondorgeteekende zich daar
bij hen kwamen aansluiten om gedurende enkele dagen zich mei hart en ziel aan de studie 
der zwammen te wijden. 

Het terrein van onderzoek waren de llulshoi'ster, Essenbnrger en Leuvenumsche bosschen 
prachtterrein van loof en naaldhout, zoowel wal de Mycologie als het natuurschoon betreft. 
Toch viel de kwantiteit van zwammen, die verzameld en na determinatie opgesluurd 
worden naar 's Rijks Herb, te Leiden, niet mee, gerekend naar den enormen regenval van dezen 
zomer. De geslachten Russula, Lactarius, Boletus en Gortinarius waren 't sterkst vertegen
woordigd. Zoo was de paddenstoelenflrora der naaldbosschen vrij eentonig: bol. bov. en varieg, 
polystictus perennis en de hydnum-soorten imbr. cyath. en velut., benevens een gele vrij 

Canthareltus iitfundibuliformis, één der vondsten uit het »Leuveniimsche boscha. 
Bij X de trechtervormige holte die tot onder aan dea steel doorloopt. 

zeldzame tricholoma soort trich. luridum. In de loofbosschen kleurde overal de sprookjeszwam. 
Amanita muscaria, in sierlijke groepjes slaande. De Hulshorslerbosschen gaven een Clavaria-
laanlje bezaaid met de wel een kwart M. in omtrek zijnde goudgele Glav. formosa. 

Bijna 140 verschillende soorten werden verzameld en hieraan werd op beide dagen tot 
na middernacht gedetermineerd en konden, dank zij de vele plaat- en determineerwerken, 
zelfs do zoo moeilijk te bepalen bruinsporige zwammen worden thuisgebracht. 

De volgende soorten werden op deze excursie verzameld en gedetermineerd. 
Hymenomyceten, Agaricaceeën Leueosporeeên: Amanita phalloides, mappa, panlherina, 

muscaria, rubescens. Amanitopsis vaginata. Lepiota procera, granulosa var. amiantina en 
Garcharias. Armillaria mellea en mucida, Tricholoma equestre, resplendens, rutilans, luridum, 
saponaceum, sordidum. Glilocybe infuiidibuliformis, expallens, brumalis, dealbata, clavipes, 
laccata en de var. amethystina. Collybia maculata, butyracea, tuberosa, dryophila, semitalis 
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(nieuw voor ons land}. Mycena epipterygia, sanguinolonla, alcalina, filopes, galericulata. 
Omphalia fibula. Hygrophorus niveus en miniatus, Lactarius deliciosus, vielus, torminosus, blennius 
piperalus (var. exsuccus), veilereus, rufus, milissimus. Russula nigricans, delicti, lepida, rubra 
foet'ens, Quelelii, vesca, cyanoxantha, heleropliylla, poctinata, ochroleuca, fragills, drimeia, 
cilrina, lulea, ochracea. Cantharellus cibarius en de witte var. negleclus, auranliacus infundi-
liulifoi-mis, Marasmius urens, orejtdes, scorodonius. Agaricaceeën rhodosporeeën: Clilopilus 
orcella. Nolanea pasena. Glaudopus variabilis. Agaricaceeën ochrosporeeën: Inocybe rimosa, 
geophylla, sambucina (nieuw voor ons land). Hebeloma sinapizans, crusluliniforme, Flammula 
sapinia en astragilinus (beide nieuw voor ons land), Galera Bryorum. Paxillus involutus, 
Gortinarius elatior, mucosus, cinereo-violaceus, albo-violaceus, bolaris, pholideus, cinna-
barinus, cinnamomeus, semi-sanguineus, armillatus, hinnulens, paleaceus, napns en decolo-
ralum (de laatste drie nieuw voor ons land) Bolbilius vitellinus. Agaricaceeën Melanosporeeën: 
Stropharia semiglobata. Hypholoma sublaleritium, fasciculare, appendiculatum, hydrophilum. 
Panaeolus retirugis. Gomphidius viscidus. Polypwaceeën: Bolelus liiteus, flavus, badius, 
piperalus, bovinus, variegalus, chrysenleron, siiblomentosus, edulis, luridus, versipellis, 
scaber. Polyporus amorphus. Polystictus perennis, versicolor. Ihjdnaceeën: Hydnum imbri-
calum, lerrugineum, velutinum, melaleucum, cyalhiforme, amarescens. Irpex obliguus. 
Tclcphoracceën: Telephora laciniala. Stereum hirsulum, Sanguinolenlum. Clavariaceeën: Clavaria 
coralloides, formosa, tlava. Galocera viscosa. Tremellaceeën: Exidia glandulosa, Gasteomyceten 
Phallaceeën: Phallus imptidicus. Nidulariaceeën: Crucibulum vulgare. Lycoperdaceeën: Lycoperdon 
gemmatttm, furfuracetim. Scleroderma vulgare. Hyincnogastraceeën: Rhizopogon luleolus. 
Ascomyceten Helvellaceeën: Leotia lubrica. Pyrenomyceten: Xylaria hypoxylon. 

Ondanks het ongunstige weer hebben wij toch een paar prettige excursies gemaakt en 
het gezamenlijk determinceren des avonds heeft vooral uitstekende resultaten opgeleverd. Op 
dit laatste kan niet genoeg de aandacht gevestigd worden. 

De volgende plaatwerken werden geraadpleegd: Krombolz, Pilze; Sowerby, «Coloured 
Figures of Englisch Fungi»; Cooke Illustrations of British Fungi; Gillet, Champignons de 
Fiance; Sturm Deutschlands Flora, die Pilze Deulschland ; Michael «Führer für Pilzfreunde» 
3 dl.; Migula, in Thomes Flora von Deulschland; Rieckel, Die Blatterpilze Deutschlands, etc. 

Wij gebruikten onderstaande determineerboeken; Constantin et Dufour «Nouvelle llore des 
Champignons»; Bigéard, Flore des champignons supérieurs de France; Lindau «die höhere 
Pilze»; Deslrée Handleiding tol het bepalen van de in Nederland groeiende Hoogere zwammen 
Oudemans «Revision des Champignons»; Migula «Revision des Champignons,» Rieckel Die 
Hkilterpilze Deutschlands etc. ; Buys, «De Paddenstoelen van Nederland»; Wimscho, die Pilze; 
Balaille, Flore monographiquedes Amanites et Lépiotes; Fries, Hymenomycetes Enropaei; 
benevens: Dictionaire iconographique de champ, supérieurs par Maurice C. de Laplanche, 
een uiterst practisch boek, om gemakkelijk Ie vinden in welk boek een bepaalde padde
stoel afgebeeld is. CATHARINA COOL, 

Haarlem. Consul voor Noord-IIolland. 

NACHTELIJKE EXCURSIES. 
(Vervolg van bh. 2SÜJ. 

OEN we onze hemelsche wandeling begonnen, hadden we een mooi punt van 
uitgang: de hemelpool; ook de Groote Beer, zoo overbekend, was een prachtige 
gids en houvast. Nu we echter de sterren die zich rondom de pool bevinden 
besproken hebben, ontbreekt ons dal «AnhaltsptinkU, ontbreekt ons eenigszins 
een punt of sterrenbeeld, dat, gemakkelijk voor iedereen te vinden, ons kan 
dienen als wegwijzer in den wirwar van sterrenwerelden. 

Daarom, dacht ik mij thans een andere manier te volgen. Toen ik jaren geleden begon 


